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Hálás köszölll!etem1 Hieti meg: 
Kabay Jánosnét a naplójáétt, melyben megőrizte férje nevét és 
alkotásait, hogy gyermekei mindig emlékezzenek rá, továbbá az 
ő végtelen szeretetéért és önfeláldozásáétt. 

Hajdú Sándort egy életre szóló alapos munkájáétt, mellyel minden 
fellelhető adatot, statisztikát és levelet összegyűjtött. Az Alkaloida 
Vegyészeli Gyár történetéről írt könyve alkotta ezen éleu·ajz alapját. 

White 'li'. Petert az érdeklődéséért, a National Geographic Maga
zine-ban megjelent cikkéétt, melyből sok adatot vettem át a „Tör
ténelmi háttér"-hez, és azért is, mert neki köszönhetem, hogy Potts 
Frank-et megismerhettem. 

Potts Frank-et barátságáért, ezen életrajz megírásában való köz
remúködéséén és fáradhatatlan törekvéséért, hogy Kabay János ne
vét szerte a világon beírja a történelembe. 

Kabay van Nieuwlruuil Gerdát, feleségemet a segítségéért, buz
dításáért és türelméén. 
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ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ 

Tisztelt Olvasó! 

Mim minden könyvnek, a Kabay János életéről szóló könyvnek 
is előtö11énetc van. Engedjék meg tehát, hogy mint a magyar nyelvű 
kiadás egyik kezdeményezője, a szerző kérésére néhány gondolat 
erejéig személyes kitérőt tegyek. 

Kezelő vegyészmérnökként 1976-ban költöztem Tiszavasváriba és 
vállaltam munkát az akkori nagyközség legnagyobb ipari üzemében, 
az 1927-ben alapított Alkaloida Vegyészeti Gyárban. Kabay János 
gyáralapító neve részben hagyománytiszteletből, részben a vállalat 
folyamatosan fejlődő morfinpronljából adódóan erősen élt a köz
tudatban. A dolgozók nap mint mp láthatták a feltaláló gyárudvaron 
felállított szobrCtt, s ha vendégek érkeztek, nem maradhatott ki prog
ramjukból az alapító emlékére berendezett múzeum megtekintése. 
TiszavasvCtrib,111 létesítmények és közte.-ületek viselték Kabay János 
nevét. 

És mégis, valójtíban csak 15 évvel később, 1991 tavaszán értettem 
meg igaz:ín, hogy ki volt ő. Ekkor sikerült ugyanis hozzájutnom 
a feltaláló már évtizedek óta Ausztrfüában élő fiának, ifjabb Kabay 
J:ínosnak 1990-ben Ausztráliában kiadott könyvéhez. Ezt a példányt 
azut:ín éclesanytím és több munkatCtrsam is elolvasta. A tisztelt 01-
v:isó e könyv befejeztével bizonyára meg fogja érteni, hogy Kabay 
]{mos története valamennyiünkre mély hatást gyakorolt. 

Éclesany;írn még 1991 őszén levelet írt ifjabb Kabay Jánosnak, 
és felajétnlotu, hogy szívesen közremúköclik a magyar fordításban. 
Et,'yik kolléganőm bevallow1, hogy megsiratta a történetet. Az angol 
nyelvvel nehezebben bolclogulók pedig szótár segítségével és nagy
nagy kitartétssal olv:isták végig a múvet. Egyik Tiszavasváriba lá
togató ausztrál üzletfelünk, akit sajnos nem állt módunkban angol 
nyelvű pC·lcbnnyal megajémclékozni, hazautazása után felvette a kap
csolatot a tőle :\IJOO km-re élő szcr-zővcl és személyes találkozásra 
is sor került közöttük. 

Természetesen Kabay .J:tnosn:tk sok-sok régebbi híve is ,·an Ti
szav:1svúrilxm és m{1shol. Első helyen kell említenünk társaságunk 
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nyugdíjas dolgozóját, a szerzővel egyidős Hajdú Sándort, aki év
tizedek óta gyűjti és rendszerezi a Kabay-hagyatékot, és akinek 
hatalmas tárgyi tudását a szerző sem nélkülözhette. 

El kell azonban ismernünk, hogy mi - az Alkaloida Vegyészeti 
Gyár Részvénytársaság mai dolgozói - valamennyien elfogultak va
gyunk Kabay Jánossal és saját cégünkkel szemben. Hogyan for
dulhatna elő különben az, hogy a hétvégi születésnapi ünnepségen 
az ünnepeltet a társaság emblémáját ábrázoló, mákgubó alakú, ha
talmas to1tával köszöntik munkatársai. 

De ugyanilyen ragaszkodás jellemzi a társaság vezetését is, mikor 
vállalja a könyv magyar nyelvű kiadását, és mikor gondoskodik 
Kabay János sírjának örökös védelméről. 

Tisztelt Olvasó! 
Úgy gondolom, hogy az előszónak nem lehet feladata Kabay 

János személyének és munkásságának értékelése. Erre talán majd 
Ön vállalkozik, mikor a könyvet letéve a fiatalon elhunyt feltaláló 
sorsán tűnődik. 

Ha úgy érzi, hogy köszönettel tanozik Kabay Jánosnak és fele
ségének, kérjük vigyen egy szál virágot a budapesti Farkasréti te
mető (új) 13. parcella 1. sorának 280. sírjára. 

Köszönjük' 
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Fodor Gabriella 
Alkaloida Vegyészeti Gyár Részvénytársaság 

Marketing 

Gyermekeim.! 
Édes kis Jánoskám és Icikém! 

Két hónapja, hogy Édesapátok utoljára lehunyta azt a ragyogó 
lelkes két szemét és hatórai halálverejtékes néma küzdelem után 
jajszó nélkül itt hagyott bennünket. 

Két hónapja járok köztetek mint élő halott, s édes vigasztaló 
mosolyotokra merev gépmosollyal válaszolok. És merev gépies 
mozdulatokkal élem le az egymás után következő napokat, a 
lelkem messze van, s csak forró szánalmam a Tietek. Nincs anyá
tok kicsinyeim, de Ti még ezt nem tudjátok, a lelkem meghalt 
azon a szörnyű éjszakán, azon a rossz kórházi ágyon Édesapátok 
mellett. 

De azén itt vagyok. A lelkemben az árnyék egyre sötétebb. 
A Ti kis szívetek lassan vigasztalódik, s az élet erejével keresitek 
a gyógyulást. És kell is, hogy gyógyuljatok és boldogok legyetek, 
de - és ez nyilallt ma belém éles váddal - sohasem szabad 
felejtenetek. 

Két hónap múlt el és én semmit nem tettem' Az én lelkem 
lassan homályosodik, a Tietek - hiszen kicsinyek vasrytok - meg
telik friss élményekkel, s az idő múlni fog, és nem fogjátok 
tudni, hogy ki volt az Édesapátok! 

Ó tudom, hot,ry mindig élni fog bennetek az ó napfényes 
mosolya, az ó jókedvű hangja. Hogy mindig tudni fogjátok, hogy 
életetek első kis szakaszában milyen gazdagok és boldogok vol
tatok, mert valaki a tenyerén hordta az életeteket és megvé
delmezett minden bajtól. A védelmező kar leh;rnyadott, mielőtt 
mindent megadhatott volna Nektek, amit akart. Ó nagyon sokat 
akart még Nektek adni, mindent a lábatok elé akart tenni, amiben 
küzdelmes, nélkülözésteljes fiatalsága során neki nem volt része. 
Rátok hagyta küzdelmes munkájának gyümölcsét, melyet Ó már 
nem élvezett. De ha küzdenetek kellene is, az sem baj. Az ó 
gyermekei fognak tudni küzdeni, s szembe fognak tudni nézni 
az élet minden nehézségével. 
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Mindig tudnotok kell, mindig éreznetek kell, nem szomorú 
ernlékképpen, de édes büszkeséggel: én tudom, ki volt az Édes
apám és méltó akarok lenni hozzá. 

Ezt szeretném Nektek leírni: ki volt az Édesapátok. Ragyogó 
üstökös csillag, mely végigfutott a mi életünk felett, betöltötte 
lelkünket ragyogással, elkápráztatta a világot és azután eltűnt 
az éjszakában. De a mi lelkünkben élni fog az Ő fényessége 
mindig. 
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Kabay Jánosné naplójából 
Budapest, 1936. március 29. 

BEVEZETÉS 

lEllllentétes é.l.mények 

Pár évvel ezelőtt egy szokványos munkanapon az irodában az 
asztalom mellett állva egy kollégával az üzemről beszélgettünk, mi
kor hirtelen megállt körülöttem a világ. Ahelyett, hogy a barátom 
arcát vagy a kezünkben lévő iratokat láttam volna, a szemem előtt 
mim egy filmvetítés, lejátszódott ötven éves életem története, nem 
összefüggően, de kristálytisztán. Mellettem a vegyész tovább beszélt, 
de én egy szót sem hallottam. A szívemmel már volt baj, így ter
mészetesen szívrohamra gondoltam. Zsibbadást nem éreztem, a mel
lem sem fájt, igazában nem volt semmi tudatos fájdalmam, csak 
idegen üres érzés és a közelgő veszedelem tudata vett erőt rajtam. 
Az agyamat ezen rejtély úgy lekötötte, hogy lélegzeni is elfelejtettem. 
Mikor a barátom észrevette, hogy arcszínem megváltozott, leültetett 
egy székre, ekkor visszatértem a jelenbe és tudtam, hogy azonnal 
01vost kell hívnom. Máig sem tudom, hogyan vezettem haza a ko
csit. 

A lüzban senki sem volt, és miután háziorvosunknak telefo
náltam, az ágyra hanyatlottam. Fájdalmat nem egy bizonyos helyen 
éreztem, az az egész testemet gyötörte. Azt tudom, hogy kínomban 
üvöltöttem, de nem voltam képes abbahagyni. Az 01vos megér
kezése előtt azt senki sem hallhatta meg, mert a szomszédok nem 
voltak otthon. Az mvos megállapította, hogy vesekövem van, adott 
egy injekciót és megígérte, hogy miután egy közeli beteget meg
látogat, rövidesen visszajön. Nem hagytam abba a jajgatást és a 
t<:hetetlcn kiab:ílúst, amíg csak a jó doktor vissza nem érkezett. 
Fdcségem is éppen akkor jött haza a munkából. Magamom kívül 
voltam, félig öntudatlan a f:íjclalomtól, mikor a csoda megtörtént. 
Az 01vos még egy morfin injekciót adott be, és a tű alig hagyta 
cl a bőrömet, mikor minden jóra fordult. Fájdalmat nem éreztem, 
csak nyugodt, békés jóleső érzés töltött el. Felültem az ágyban 
és n1inlha 111i sen1 történt volna, egy csésze k:ivét kérten1. 

13 



A másik élményem évekkel az előbbi előtt kezdődött. Az egyik 
Sydney-i üdülőhelyen akkoriban volt egy kávézónk. Hét végén min
dig nagy volt a forgalom, de hét közben, különösen télen, rend
szeres látogató csak tíz-tizenkét suhanc volt, akik iskola helyett a 
strandon lézengtek. Tanáraik és szüleik csak örültek, hogy nem 
voltak láb alatt, úgyis csak zavanák a többiek munkáját. Napjaikat 
hullámlovaglással, játékgépekkel és az akkoriban kezdődő marihu
ána szívással töltötték. Iskola után több tucat diák csatlakozott hoz
zájuk és este zárásig az üzletben voltak. Néha kisebb lopások is 
történtek, a szex is állandó téma volt, de különösebb bajt nem 
okoztak. Sok fiatal nőtt fel így, a családi kötelékek és irányítás 
teljes hiányában. Igazi kárt közöttük csak néhány léha felnőtt oko
zott, akik szórakozást és ajándékot ígérve saját élvezetük kielégí
tésére csábították az elkábított gyerekeket, hisz voltak köztük 
tizenkét-tizenhárom évesek is. Az ilyenek még több kárt okoztak, 
mint a ragyogó autókból kábítószen kínáló feketézők. 

A fiatalok nemigen törődtek ruhájukkal, legtöbbször farmernad
rágban vagy strandruhában jáitak, egy tizenöt éves lány kivételével, 
aki csak néha, iskolából hazamenet jött be egy fagylaltra. Csinos 
megjelenésével és udvarias modoraval igazi kis hölgy vall, hosszú 
barna hajával, csillogó szemével és jó alakjával akár manökennek 
is beillell volna. Jó tanuló volt, már olyan fiatalon is orvosnak ké
szült. Egy napon egy nálánál sokkal idősebb férfi kezdett el vele 
beszélgetni. A következő hetekben egyre többet találkoztak. A tár
salgás egyre hosszabb ideig tarolt és a végén mindketten eltűntek 
a környékről. Később tudtam meg, hogy a lány elszökött hazulról, 
ami porba sújtotta a szüleit. 

Két év múlva a hajóállomáson jegyért álltam sorba egy ápolatlan, 
borzashajú nő mögött. Ahogy a táskáját kinyitotta, láttam, hogy 
sovány csontos keze állandóan reszket. Elejtett egy bankjegyet, én 
felvettem, és amikor visszaadtam, nem köszönte meg, hanem csak 
nézett rám ködös, üres szemeivel. A túl sok rúzs még jobban ki
hangsúlyozta arca beteges sápadtságát. Kifejezéstelen, beesett áb
rázata egy bangladesi plakátra emlékeztetett. 

Hát igen, ó volt az egykori bájos kislány az üzletből. A félórás 
kompúton, ahogy beszélgettünk, egy tragédia bontakozott ki 
előttem ... Barátja'· rétszoktatta a kábítószerre, majd pár hónap múlva 

14 

elhagyta. Szüleihez nem mert visszamenni és így indult el a lavina. 
Két évig heroinnal és az utcán élt, a rendőrséggel is bajba ke
veredett. Egyszer, amikor az injekcióban túl erős volt az adag, még 
kórházba is szállították. Beszédéből éreztem, hogy a jelen neki csak 
magányos szenvedést, a holnap pedig sötét reménytelenséget jelent. 

Mikor elbúcsúztunk, még ő vigasztalt engem, amikor a szemem
ben meglátta a megütközés könnyeit. Még tizennyolc éves sem 
volt, de szívemben azt kívántam, hogy teste is rövidesen megnyug
vást találjon, mert a lelkét már meggyilkolták. 

* 7!f * 
Két különböző kép, két egymással éles ellentétben álló történet, 

de van egy közös nevezőjük. A morfin, mely szinte az egyetlen 
hatásos orvosság súlyos baleseteknél, vesekőnél és halálos rákbe
tegek számára, ugyanonnan ered, mint a heroin. A heroin századunk 
átka. Évente milliárdokat adnak ki azén, hogy megkíséreljék el
terjedését korlátozni, de az emberi életben az általa okozott vesz
teség és a sok szenvedés mérhetetlen. 

Az ezerkilencszázhuszas években Magyarországon egy ismeretlen 
vidéki gyógyszerész találta meg a módját annak, hogy az orvosságot 
ellenőrizhetően állítsa elő, s ezáltal a kábítószerrel való visszaélés 
meggárolását elősegítse. 

Ennek a gyógyszerésznek, Kabay Jánosnak íme a története. 
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TÖRTÉNELMI HÁTTÉR 

Szerencsés az a turista, aki nyáron Közép-Európában a Balkánon 
vagy Törökországon uwzik keresztül és megláthatja a lilás-fehér szir
mok hullámzó tengerét, a virágzó mákföldeket. Ez a látvány a színes 
holland tájképekre emlékeztet minket, ahol gyönyörű tulipános ré
tek a láthatárig terjednek, de más hasonlóság nincs közöttük. A 
csokrok, melyeket a hollandok sze11e a világba szállítanak, a szeretet 
üdvözletét küldik és szobáinkat díszítik. A pasztellszínű virágok vi
szont, melyek a poros urak mentén nyílnak, bármilyen szépek 
is, nem fognak vázába kerülni. Azok az ópiummáknak a szirmai, 
melyet Papaver somniferumnak hívnak, ami annyit jelent, mint 
álomhozó mfü. Már ez a név is elködösíti a virág szépségét és 
baljóslatúan utal a növény ketlős jellegére: a régire és az újra, 
a jó és rossz hatására. Mák volt az eredete JZ elődeink által használt 
egyik ősi orvosságnak, az ópiumnak és az abból gyártott morfinnak, 
de ugyanakkor alapanyaga a heroinnak is, amely a mai társadalom 
bomlasztó ellensége. 

Bizonyíték van arra, hogy az ókori népek már a bronzkorszak 
második felében is tudták, hogy hogyan lehet mákból ópiumot nyer
ni. A londoni Tudományos Múzeumban egy háromezerötszáz éves 
ciprusi kancsó egy mákfejet ábrázol, melynek az oldalán több mély 
vágás talúlható. Ez azt mutatja, hogy ismerték az ópiumtermelés 
szokásos módját, miszerirn a virágzCrs után a zöld mákfejet késsel 
könnyedén bemctszik. i\ vitgásból kiszivárgó nedv, mely súradás 
után sötétbarna, az ópium. Már az egyiptomi, görög és római gyó
gyítók is hasznCrlták azt altatónak és i'(rjclalomcsillapítónak. Később 
a középkorban ugyanezen célra adagoltúk az ópium alkoholos ol
datút, melyet laudanunmak hívtak. Ahogy az orvostudomány fej
lődött, a sebészeknek olyan orvosságra volt szükségük, melynek 
ellenőrizhető a fajdalomcsillapító és altató hatfrsa. Erre az ópium 
nem volt megf'clelő, mert az számos különböző alkaloidböl úll, mely 
mind nüsféle haté1st gyakorol a szervezetre, és akkoriban még a 
szennyező anyagok n1ennyi.ségét sen1 tudt{tk 111eghaL{trozni. Nen1-
csak az adagol{1s volt bizonytalan, de az orvosság mellékhatása, 
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út,rymint a szédülés és émelygés betegenként változott. Erre az igen 
fontos kérdésre az ezernyolcszázas évek elején egy német vegyész, 
Friedrich W. Serturner találta meg a választ. 

Serturner a paderborni püspök udvaránál volt gyógyszerész. Ak
kori szokás szerint az ópiumot cipó nagyságú darabokban vásárolta, 
abból mvább szárítva és pmTá törve osztotta ki a megrendelt ada
gokat. Bosszantotta az, hogy bármilyen pontosan mérte is ki a po
rokat, az orvosok mindig panaszkodtak, hogy az adagoknak változó 
a hatóereje. Eleinte azt hitték, hogy a termelés helyének a földje 
vagy éghajlata befolyásolja a gyógyszert, de Serturner megcáfolta 
ezt az elméletet. Ezután elkezdte az ópiumot analizálni. 1817-ben 
naplójában leírta, hogy az ópiumpor vizes oldata savas, és ha azt 
semlegesíti, világos színű csapadékot kap, mely vízben már nem 
oldható. A csapadékot további kísérletekben savban feloldotta, és 
ismét semlegesítve fehér pon nyert belőle. Az ópiumot csak tisztítani 
akarta, de ezzel az eljárással valójában a fó alkaloidot választotta 
le az oldatból. Kutyákon végzett hosszas kísérletei során kimutatta, 
hogy a músodik csapadékból nyert por hatása sokkal megbízhatóbb 
a korábbinúl. Az újonnan nyert gyógyszert Serturncr morphiumnak 
nevezte el iYlorpheus után, aki a római mitológiC!ban az álom istene 
volt. Ó az alvás istenének, Somnusnak volt a lia. 

Kutatása elismeréseként tiszteletbeli doktornak nevezték ki és 
meghhük a jénai egyetemre. Ott tönént meg először, hogy az or
vosságot embereken is kipróbálta. Ugyanis azt tapasztalta, hogy lük
tető fogférjé1sát pár csepp híg morfinoldat perceken belül 
megszünteti. Akkor kezdett el rendszeres adagokkal magán és há
rom orvostanhallgatón kísérletezni. Nyilvánosságra hozta, hogy ideé1-
lis altatót állított elő, mely az ópiumnál sokkal hatásosabbnak 
ígérkezik és ugyanakkor a hatóereje ellenőrizhetőnek és megbíz
hatónak bizonyult. At-ra is felhívta a figyelmet, hogy helytelenül 
kezelve az veszedelmes méreggé válhat. Senurnert az alkaloid ve
ovészet megtcremtöjének tekintjük. Megérdemli hálánkat, mcn ("). .._ 

gyógyszert adoll nekC1nk, n1ely az orvosok sz{unára lehetővé tctt1.-' 
a fJjdalom enyhítését és a sebészet modernizúl{1sút. 

1\z {dtalános vélc111ény abban az időben az volt, hogy a 111ák
nö,·ényhtil morfin csak ópium Citján nyerhető, de ezt a tcóriút sz{1-
n1os nén1ct é·s francia vegyész próbt1lta 1negcáfolni. ·rilloy rranci:t 
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gyógyszerész már 1823-ban leína, hogy a máknóvény kivonatából 
morfint választott le. Pár évvel később ugyanezt az utat folytatta 
Németországban H. E. Merek, a Merek cég alapítója és F. L Winkler 
is, és tőlük függetlenül Dulanc francia tudós, aki a zöld mákban 
mutatta ki a morfin jelenlétét. Ezek a kísérletek analitikailag nagy 
sikert jelentettek, de az ópiumeljárás mellett versenyképes, gazda
ságos gyánást nem tettek lehetővé. Winkler éleslátásáról tanúskodik 
az a cikke, mely szerint gazdag jutalmat érdemel, aki rentábilis 
módot talál morfin gyártásra, men őrültségnek tanotta azt, hogy 
az állam egyrészt engedi, hogy a gazdák elégessék a termesztett 
mákszalmát és az abban lévő alkaloidok tonnáit, másrészt pedig 
vagyonokat fizet ki a Keletről behozott ópiumén. 

Az évek sorún e gyógyszer használata kiterjedt az egész világra. 
Ma minden mentőautóban van morfin, és a háborúk idején az nél
külözhetetlennek bizonyult. A morfín és annak legfontosabb szár
mazéka, a kodein évente sok százmillió orvosi recepten szerepel. 

Az éremnek azonban van egy másik oldala is. Századok óta 
ismen tény, hogy a túladagolt ópium halálos méreg is lehet, és 
hosszú ideig tartó használata vagy szívé1sa egy életre szóló rab
sé1ghoz vezet. AzsiCtban az ópium olcsó volt. Akik nap nap után 
szívták és álomvilágban éltek, azok csak a saját egészségüket tették 
tönkre, de másokban nem tettek kán. Tevékenységük még nem 
jelentett jövedelmet az alvilérgi szinclikátusoknak, mint manapság. 
A morfin használata Nyugaton is elter·jedt, és a nyersanyagul szol
gáló ópiumot ázsiai kereskedők szúllították a gyáraknak. A keres
kedők Törökországból, lndifüól és később Kínából magukkal 
hozták az ópiumpipúkat és egyben a mindennapi fájdalmak és gon
dok enyhítésének ígéretét. A hatósé1gok már akkor is igyekeztek 
a tiltott kábítószer üzlet növekedését kor!C1tozni, de senki sem szün
tette meg azok sóvárgását, akik egyszer a kábítószer rabjai lettek. 
Scn1 a szigor(! büntelés, scn1 a feketepiac folyton növckv6 árai 
nem javítonak a helyzeten. 

Amikor 18511 körül az injekciös fecskendőt feltalálták, az érbe 
adott ópium hatása gyorsabbnak és kföítóbbnak bizonyult. A ve
szély 1898-ban csak fokozódott, amilmr német vegyészek a morfínt 
különböző vegyszerekkel kezelték, s így heroint Cdlítottak dó. Tu
lajclonkérrcn azon kísérleteztek, hogy olyan altatót találjanak, 
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amelynek nincs veszélyes utóhatása, de éppen az ellenkezőjét érték 
el. A heroin először kifejezetten jó érzést okoz, de azután a szer
vezet visszaalakítja azt morfinra, tehát a csalétek édesebb lett, de 
a romboló hatás ugyanaz maradt. Ma a világ heroinrabjai sok mil
liárd dollárt fizetnek azén, hogy vágyaikat kielégítsék. Bár ez csak 
egynegyede annak, amit kokainra költenek, és egytizede a ma
rihuána-forgalomnak, mégis a heroin miatt jöttek létre a legnagyobb 
alvilági szindikátusok az ellátás és a piac megszervezésére. A heroin 
ezer százalékos haszonkulcsa az oka annak, hogy a némely or
szágban érvényben lévő törvényes halálbüntetés sem ijeszti el a 
kereskedőket. 

Az első világháboiú alatt a morfinhiány miatt válságos volt a 
helyzet, men akkor az volt a leghatásosabb ismert fájdalomcsillapító. 
A hiányt nemcsak az okozta, hogy sebesültek ezreit kellett kezelni, 
de az is, hogy a gyógyszergyáraknak az ópiumnyersanyagért a fe
ketepiaccal kellett harcot vívniuk. Az ópium számwlan kézen ment 
keresztül, mire elérkezett Nyugatra. Nem számítva a kulik seregét, 
amely az egyes mákfejekról a megszftradt nedvet gyűjtötte, ott voltak 
azok, akik a cipókat gyünák, meg a karavánhajcsárok és a hajósok, 
akik azokat a fél vilúgon körülszC!llították, így az ópiumot gyakor
latilag lehetetlen volt ellenőrizni. Az ópiumháború, az inflációs árak, 
a kábítószerélvezók gyötrelme és a szindikátusok tisztességtelen 
úton szerzett vagyona mind azt bizonyította, hogy égető szükség 
volt arra, hogy a morfin gyánásához egy biztosabb, olcsóbb utat 
találjanak. 

Erre az egész vilCtgot érintő kérdésre a lei:,,>v·áratlanabb helyről 
indult el a megoldás. Nem híres ei:,,ryetemek vagy gazdag nemzetközi 
gyógyszergyárak laboratóriumában dolgozták ki a vC!laszt, de annak 
ct Mai:,,ryarországnak a legszegényebb tftján, amely nemcsak a vi
lCtgháborút veszítette cl, de az úgynevezett Trianoni Békeszerződés 
által területének kétharmadától is megfosztották. Az alföldi nagy 
falu, Büdszentmihály volt a szülőfaluja Kabay Jánosnak, a fiatal 
gyógyszerésznek, aki kitartó kutatással, önfeláldozó munkCtval és 
mindenekelőtt eszméi igazságába vetett rendíthetetlen hitével mu
tatta n1eg az utat. 
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AZ ELSŐ ÉVEK 

Egy népszerű, Magyarországról küldött képeslap egy juhászt áb
rázol, aki cifra köntösében a Nagyalföld síkságán a nyáját őrzi, 
a távolban pedig délibáb tükröződik a rét felett. Békésen, hívo
gatóan üdvözli az olvasót. I-lál igen, a nyári nagy hőségben sok 
délibábot láthattunk ott, és mielőtt az új csatornát megépítették, nyájak 
és csordák legeltek ainfelé, meit másra nem nagyon volt alkalmas 
a puszta. Ma nehéz elképzelni, hoi:,,ry az ezerkilencszázas évek elején 
milyen volt az élet azon a vidéken. Nem volt könnyű, az biztos. 

Az Alföld északi peremén fekszik Büclszenunihály. Már akkor 
is nagy falu volt, több mint tízezer lakossal. A megélhetés alapja 
a földművelés volt, de a kevés csapadék miatt még a burgonya 
és kukorica is csak szűkösen tern1ett. /\z ország cio111bosabb nyugali 
felén a kisgazdák öt-tízholdas földje el tudta láu1i a családot, sót 
a termésből még piacra is jutott. Keleten viszont ;1 száraz, homokos 
talaj még jó években is alig hozott valamit az asztalra, és ha a 
tavaszi esők eltnaracltalz, aini nen1 volt ritkaság, a rarasztok el
adósodtak, sokan még a földjüket is elveszítették. 

i\ nagyobb gazdák keményen művelték a tanyájuk melletti föld
jüket, csűrjeik tele voltak, így ók átvészelték a nehéz időket. Belőlük 
aligha volt pár tucat. A malom meg a téglagyár képviselte a nagy
ipart a faluban, nok állandó munkásai, valamint a kézművesek, 
akik otthonukban űzték a szakmát, továbbá a városháza allwlma
zottai számíthattak rendszeres jövedelemre. Ezek a lakossC1gnak csak 
egytizedét képezték. A falubelieknek majdnem fele a két nemesi 
nai:,,rybirtok és az egyház földjein napsámoskodott, csupán a puszta 
megélhetésért. i\ nélüny diplomás szakember és családja a falu 
és az uradalmak vezetőivel együtt a maguk szúk körében éltek 
és a munkán kívül nemigen érintkeztek a falu tübbi népével. A 
község alaprajza is tükrözLe ~1 társaclalini beoszt{tsl. ;\ hosszú út, 
melynek mentén a település épült, és a központi tér is kikövezett 
v·olt, sót a főutcát még nagy lapos kövekből kirakott j:trda is sze
gélyezte Jele épült a templom, az üzletek, a drosháza és azok 
h~izai, akik n1eg tudták fizetni a clr:tga telket. /\ kanyargó n1el
lékutc'tk az alföld barna földjébcíl :ílló szalagok voltak. Esős időben 
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ezek csúszós, ragac!ós mocsán"á változtak, ahol a csizmás emberek és 
me?JLlábas gyerekek csak a házak mellett jának, hogy elketüljék a mély 
árkokat, amit a lovas és ökrös szekerek kerekei vágtak a sárba. 

Az biztos, hogy ez nem volt fővárosi élet, c!e a kemény, munkás 
emberek, akik az italt sem vetették meg, bolc!ogok és egészségesek 
voltak. Aki volt már egy sokszor napokig tanó lakodalomban, vagy 
egy éjszakán át énekelgetett síró cigánymuzsika mellett, a1rn a bol
dog hangulatra örökre emlékszik. 

*** 
Kabay József negyven évig volt Büdszentmihály főjegyzője az 

első világháborút követő 1918-as összeomlásig. Kistermetű higgadt 
ember volt, akit mindenki becsült és szeretett. Kimén, csendes szava 
figyelmet és tiszteletet parancsolt, nem volt szüksége hangoskodásra. 
Mesteremberi családból dolgozta fel magát a falu élére, ami nagy 
ritkaság volt abban az időben. Közéleti pályáját írnokként kezelte, 
és kilencvenegy éves koráig, amikor 1942-ben elhunyt, senki sem 
hallott tőle egyetlen rosszindulatú szót sem. A fiai között később 
kialakult nézeteltérésekbc scn1 avatkozott bele. A I\:abay család sor

sára befolyást gyakorolt az, hogy életének utolsó két évtizedében 
az öreg Józsefet egyre inkább háttérbe szorította felesége, aki ti
zenegy évvel volt fiatalabb nála és egészségesebb is volt. Deák 
Piroska a falu egyik legismertebb családjából származott, egy szám
űzött lengyel orvos l:ínya volt, a vidék első c!oktoráé, aki kiérdemelte 
a nép háláját. Egy másik Deák lány házasság útján a Lukács családba 
került, amely két generúció alatt megalapította a falu első gyógyszer
túrát, postáját, továbbá az ő érdemük, hogy az állami elemi iskola 
megkezdte működését. Piroska erős akaratú asszony volt, akinek am
bíciója és társadalmi büszkesége az elkövetkező években sok fájdalmas 
ellenségeskedést okozott a családban. Ugyanakkor lehetséges, hogy 
az ő nagyravágyása ösztökélte egyik fiút an;t, hogy életét rendkívüli 
alkotásra szánja. 

Kabay Józseli1ek hat gyermeke volt, négy fia és két lánya. Az 
akkori vidéki szokás szerint a lúnyok, még jómódú családokban 
is, tizennégy éves korukban befejezték az iskolétt, cle a flüknak 
egyetemet kellett végezniük. A legidősebb fiú, akit anyai nagyapja 
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után Pé;ernek hívtak, gyógyszerész lett, a második, József pedig 
orvos. Janos, aki 1896. december 27-én született, mérnök akart len
ni, de a háború megváltoztatta terveit. A gazdasági összeomlás meg
akadályozta azt, hogy a legfiatalabb fiú, Rezső tovább tanulhasson. 
A városházán hivatalnokoskodott, korai tragikus haláláig. 

János; a szüki azér;, hogy előmenetelét a lehető legjobban meg
alapozzak, rrnqdnem evente különböző iskolába járatták. Katolikus 
volt, így az elsőáldozásig egyházi iskolában maradt, de a következő 
évben már a zsidó elemibe íratták be, ahol Mandel számtantanár 
elismenen a legjobb volt a megyében. Azután következett a re
formátus iskola, men töiténelemben és nyelvtanban az vezetett, és 
annak tanítója pár hét után Jánost előrehaladott tudása miatt a har
madik osztályból a negyedikbe léptette át. 

Az első iskolai éveiről beszélve szülei emlegetik, hogy a nem 
egészen hétéves János az egyik esős napon az iskolából hazamenet 
eltévedt. Barátok találtak rá a falun kívül. Arra a kérdésre, hogy 
mit keresett ott, azt felelte, hát a szivárvány végét akarta megtalálni. 
Ki tudja, hos'Yan is tönént pontosan, de aligha leheme jobban áb
rázolni egy szellemet, mely :íllanclóan az ismeretlent kutatta. 

A középiskola nyolc évét sem töltötte egy helyen. A szomszédos 
Hajclúiünáson kezelte, ahová otthonról bejárhatolt. Az első évben 
a~yhány~gyulladása volt, a több hónapos betegség után nagyon 
vekony es gyenge maradt. Bizonyítványai is mutatják, hogy ezt éve
kig megsínylette. Azután egy évig Nyíregyházán, a megye legna
gyobb iskolájába járt, ahol rokonoknál lakott. Azt követően két 
e;r~ ~ ;1agykáll?i Allami Gimnáziumba járt, amely katonás szigo
rusagarol volt hrres. Az utolsó évben visszatért Hajdúnánásra, ahol 
1915-ben érettségizett. Nyolcadikos korában játékos bokszolás köz

ben e!töne _az orrát, amely attól kezelve kissé ferde és hajlott maradt, 
es meg erosebb karakten kölcsönzött a sovány, barna hajú, sötét 
szemű, okos tekintetű fiatalembernek. 

Elemi iskolai bizonyítvúnyaitól eltekintve, eredményei nem utaltak 
a később megnyilvánuló tehetségére. Közepes tanuló volt, kü!ö
nösebbei; egy tantárgyat sem kedvelt, így jegyei sem voltak ki
tűnőek. Ertesítöi szerint lúl szorgalinas sen1 volt, szerelte a hun1ün 

tárgyakat, a zenét és a szavalókön. Szívesen és jól zongorázott 
meleg bariton hangon énekelt és a főiskolún tanúraitól cegycclüi 
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a szavalásáért kapott kitüntetést. Tornából állandóan fel volt mentve, 
mert egy gyermekkori baleset óta sérve volt. Elemista pajtásaival 
játszva a pacllásról ugrált egy szénával megrakott szekéITe, Akkor 
is éppen legénykedni akart, mikor a szekér közben elindult, így 
a földre zuhant. 

Érdekes, hogy egy elég jómódú csaláclban, ahol nagyapja és báty
ja is orvos volt, a sérvét nem operálták meg, pedig az fiatal korában 
is sok kellemetlenséget és fájdalmat okozott. Egész életén át hur
colta, és végül az volt a fő okozója korai halálának is. 

Az érettségijét követő nyáron, 1915-ben gróf Dessewffy nagybir
tokán kapott először munkát mint alkalmi írnok. Aratás iclején he
tekig a cséplőgép mellett állt, a búza- és kukoricazsákok mér
legelését, valamint a napsz{unosok munkaidejét ellenőrizte. 

A grófi uraclalorn földjén a búzatáblák között több holclon mákot 
is termeltek, főleg a mé1kszemből kipréselt olaj énékesítése céljfüól. 
A mákszem olajtanalma igen magas, és a világos, majdnem szagtalan 
olaj nemcsak főzéshez jó, de a festőművészek füal használt festékek 
alapanyagául is szolgál, men lassabban és áttetszőbben száracl, mint 
a lenolaj. A n1f1k s:-:ázaclokon kereszu:.il kedvenc étel volt IV1agyar

országon. A legtöbb konyhakertben volt egy-két ágyás máknövény 
is, és amikor a gubó beérett, a szemet begyűjtötték, tésztákhoz 
és süteményekhez használtCtk, a szalmát pedig gyújtósként elégették, 
vagy a trágyadombra dobták. i\ falu öregei között volt még egy 
különös szokis. A sz{traz mákszalmút egy pohár meleg vízben áz
tatták, abba a zsebkendő csücskét belemúnották és altatóul azt a 
síró csecsemőnek adták szopogatni. 

A munkások, akik Kabayval töltötték azt a nyarat, évekkel később 
visszaemlékeztek a nükkal való első kapcsolatára. Azt mesélték, 
hogy zsebkésével megkarcolta a zölcl nükfejet, és közben elma
gyarázta az en1bereknck, hogy így csinúllák azt 1\zsiában is, és 
hogy milyen méreg az a nedv, ami a vágúsból kiszivárog. Dehát 
akkoriban a parasztok a m{tkot csak kerti virágnak és ennivalónak 
lckintctLék. Jókccl\·éért és n1egérlő n1agatanásáért János né1)szerű 

volt a napszámosok között, hozzCtál1{1sa és pontos feljegyzései miatt 
pedig elnyerte a gazdatisztek megbecsülését. Hívt{tk, hogy maradjon 
ott n1int felügyel() és tanuljon gazdásznak, dc neki 111fls tervei voltak. 

Azon a nyáron János romantikus álmokat is szőtt. Megbarátkozott 
az egyik gazdatiszt vékonyka, sötét szemű lányával, aki tanítónőnek 
készült. Akkoriban a fiataloknak nem sok alkalmuk volt felügyelet 
nélkül találkozni egymCtssal. Csak pár szót válthattak a templom 
előtt, ahol mindketten a kórusban énekeltek Néhány vasárnap dél
után pedig elbeszélgethettek, amikor szokáshoz illően egy mama 
vagy nagynéni kíséretében a lányok a kövesút hosszában sétál
gattak. Ha a felnőtt megengedte, fiúk is csatlakozhattak hozzájuk 
és karöltve társaloghattak Ez abban az időben egészen modernnek 
számított. A következő év folyamán azonban, míg Kabay katonai 
szolgálatban volt, a lány családja elköltözött a vidékről, így csak 
az emlékek maradtak meg. 

Az érettségi után János a pesti József Nádor Műszaki Egyetemre 
iratkozott be, a gépészm0rnöki k:ma, de csak pár előadáson vett 
részt. Már szeptemberben, amikor a lübor(i hevesebbé vált, a kor

mány önkénteseket toborzott az egyébként !'elmentett egyetemisták 
között. Kabay is bevonult. Észak-Magyarországra, Munkácsra vitték 
a tiszti iskol:Jba. A m{1sfél éves tanfolyamot az osztály élén fejezte 
be, ezért a {)arancsnok 1negtartolta oktatónak. Itt n1egen1lítek et,')r 
eseményt, mely lehetséges, hogy befolyással volt az amúgy sem 
igen erős sz(·rvezetére. l\:;:uonaélcténck első lelén egy beavatási 
tréfa rosszul sült el. Egyik éjjel, mikor Kabay aludt, tétrsai ággyal 
együtl kivitték a kaszúrnya jeges udvarúra. 1\rra szftn1ítouak, hogy 
majd kénytelen lesz mezítlfü, Mlóingben jelentkezni a kapuügye
letes tisztnél, cleh:ir ó nem ébredt lel mély Ctlmából. Tüdőgyulladást 
kapott, mely majdnem az életébe került. Akkoriban még nem hasz
náltak antibiotikumot, így két hónapot töltött hadikórlüzban, hogy 
visszatérhessen a tanf()!ya111ra. 1\ húború végéig a tiszti iskolánál 
volt oktató, arcvonalba nem küldték ki. 

,\ szolgCtlat négy éve alatt a 11atal diCtk céltudatos, érett felnőtté 
v{dt. /\ szoros bajtúrsi együttlét 111cgcrósítclte az en1berek iránt érzett 
n1egénó, 1neleg 1ncgbecsü!ését, inelyet apj{llól örökölt, a kiképzó 
beosztás pedig a vezetö szerepre kl'szítcttc e16. /\z Osztrúk-l\'Iagyar 
\lonarchia összeomlása utün 191 CJ őszén. mikor a cseh hadak meg
szfüt:rk az orsóg északi részét, Kabay mint hadifogoly Prágába 
kerülL ívlég abban az évben elengedték és víss%att-rhetett a csa
l'tcljáhw .. 



A hosszú katonai évek és a távoli fogolytábor után a hazatérés 
megdöbbentő élmény lehetett számára, ugyanis időközben otthon 
minden megváltozott. A háború alatt apját a falu megtartotta fő

jegyzőnek, bár jóval túl volt a nyugdíjkorhatáron. Majdnem hetven 
éves volt, mikor az új kormány egyik napról a másikra leváltotta. 
Ez nemcsak fizetésveszteséget jelentett, de át kellett adnia a jegyzői 
házat, a kocsit meg a földet is. Mint főjegyző, a falu első polgára 
volt, és hogy jó példát mutasson, minden pénzét hadikölcsönbe 
fektette. Ez később értéktelenné vált, ugyanúgy, mint a bankban 
lévő betétjük is. A hihetetlen infláció közepette házat kellett venniük 
a nyugdíjból. Egy nádfedeles, kétszobás vályogházat találtak a falu 
végén, bizony sokkal egyszerűbbet, mint amilyen a nagy lakás volt, 
melyet ott kellett hagyniuk. Mégis jó meleg otthont teremtettek, 
ahol hétvégeken és szünidők alatt az egész család rendszeresen 
összejött. Nem hiányzott abból semmi. Volt ott mindig bőséges ebéd, 
viszont arra gondolni sem lehetett, hogy a két fiatalabb fiút lOvább 
taníttassák. 

A lányok, Piroska és Valika környékbeli jegyzőkhöz mentek férj
hez. Az idősebb fiúk pályája már biztosítva volt. József mint községi 
orvos működött, egy jószívű ápolónőt vett feleségül, Margitot, akivel 
a hadikórházban találkozott. Az évekkel idősebb Péter a saját gyógy
szertárát vezette. Felesége, Erzsike a jómódú Dancs családból szár
mazott, az ő gazdag hozományából vették meg a patikát a 
szomszédos Hajdúnánáson. Így lett az amúgy is kedvenc elsőszülött 
fiú a család anyagi támogatója, aki a család szemében rosszat soha 
sem tehetett. A Mama szerint Péter feleségénél jobb menyet még 
elképzelni sem lehetett volna, holott önző volt, és új rokonainál 
sokkal előkelőbbnek érezte magát. 

UlOlsó főiskolás évében bCttyja hajdúnánási gyógyszertárában ta
lálkozott János először a morfinnal, egy szerencsétlen baleset kö
vetkeztében. A háború kitörésekor Péter bevonult katonának és az 
üzlet vezetéséhez felesége helyettes gyógyszerészeket alkalmazott. 
1915 tavaszán egy idősebb, nagycsaládos ember volt az ügyeletes, 
aki, mim később kiderlilt, túl sokat ivott. Egy este részegen vég
zetesen összecserélt két orvosságot. Az adagot, melyet rendszeresen 
egy ismert morfinistának mértek ki, egy hároméves kisgyermek kap
ta meg, aki abba belehalt. Iskolé1ból hazamenet János sokszor be-
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nézett bátyja lakására, így azon az estén is. Sógornője, Erzsike, 
hogy a patika engedélyét és a gyógyszerészt a börtönbüntetéstől 
megmentse, próbálta rábeszélni a fiút, hogy a tévedésért vállalja 
magára a felelősséget, mivel ő kiskorú és így nem kerülhet bajba. 
A diák először vonakodott, de mikor meggyőzték an-ól, hogy csak 
ő tudja megmenteni a bátyja vagyonát és a család jó hírét, meg
változtatra a véleményét. A megalázó bírósági eljárás, a kisgyermek 
szüleinek szenvedése és iskolatársainak megjegyzései egy életre 
megsebezték lelkivilágát. A legjobban az fájt neki, hogy sem Péter, 
sem a felesége még szüleiknek sem vallotta be az igazat. A bírósági 
tárgyalás befejeztével próbált a történtekről apjával beszélni, akit 
rajongásig szeretett, de a jegyző kurtán csendre intette, mondván, 
hogy az ügy be van fejezve és többé hallani sem akar róla. Va
lószínű, hogy az apa állására való tekintettel a Kabay név nem 
szerepelt a korabeli jegyzőkönyvben. Sok évnek kellett eltelnie ah
hoz, hogy János a feleségének egyáltalán képes legyen erről az 
eseményről beszélni. 

Katonai szolgálata idején bőségesen adódott alkalma, hogy a 
morfinról halljon. A sebesültek száma mérhetetlen arányban nö
vekedett. A frontokon sohasem volt elég orvosság. Mikor a sérültek 
ezreit hazahozták, a fájdalomcsillapítók a kórházakban is elfogytak. 
A hagyoniCtnyos kereskedelmi utakat a harcok miatt lezánák, és 
a hadsereget ellátó nemzetközi fegyverügynökök vették át az ópium
üzletel is. Természetesen azokat szolgálták ki, akik a legtöbbel tud
ták érte fizetni. A szegényebb Ctllamok nem voltak versenyképesek. 
A háború áldozatainak gyógykezelése még egy másik következ
ménnyel is járt, amit csak a fegyverszünet után ismertek be. A 
súlyosan sebesült és az amputált katonák hazaszállítása néha hetekig 
elhCizódott, és szenvedésük enyhítésére, ha kapható volt, az egye
düli fájdalomcsillapítót, a morfint adtCtk. A rendszeres adagolás révén 
sokan egy életre a szer rabjai lettek. Később az ilyeneket állami 
felügyelet mellett a kórházak és orvosok látták cl a szükséges mor
fir111al. Azt is meg kell említenem, hogy IV!unkúcs hat{trétllomás lévén, 
az akkoriban egész Európában fékezhetetlenül tomboló ópium
csempészet közismert központjávú védt. 

Mindez talún segít mcgéncnünk azt, hogy honnan ered Kabay 
Jémos életre szóló lángoló ambíciója, hogy a morfin cl<íállítására 
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új utat találjon, ami tudományosan oly eredményes, cle tragikusan 
rövid pályája minden percét uralta. 

Azon célja, hogy gépészmérnök lehessen, nem valösulhatott meg, 
cle kivételes gépészeti adottsága megmutatkozott akkor, amikor 
évekkel később, a gyár alapítása idején minden gépet az ő tervei 
szerim készítettek el és az ő felügyelete mellett szereltek be. 

A Kabay család mégis talált módot arra, hogy János egyetemet 
végezhessen. Szülei nem tudták a budapesti tanózkoclást fedezni, 
cle bátyja, Péter képes volt anyagi támogatást nyújtani, hogy tovább 
tanu~hass.on, cle nem a vegyészmérnöki karon, hanem a gyógy
szereszetm, mert az csak két évi rendszeres jelenlétet igényelt. Azt 
követően a záró vizsgák előtt két évi gyakornoki időt kellett egv 
patikában töltenie. Megegyeztek abban, hogy az első két évbe;1 
Péter goncloskoclik a tandíjról és öccse ellátásáról, és János a tar
tozását majd ledolgozza a hajdúnánási gyógysze11árban, nemcsak 
a gyakornoki évek folyamán, cle az egyetemi vakációk alatt is. A 
mai napig megőrzött naponkénti elszámolás tanúskodik arról, hogy 
János az adósságát teljesen letörlesztette. 

A huszonnégy éves Kabay János, aki 1920 őszén a budapesti 
Pázmány Péter Tudomány Egyetemen megkezdte tanulmányait, 
nemigen hasonlított a háború előtti cél nélküli diákhoz. Évfolyam
társai szerint komoly, szorgalmas hallgató volt, cle ugyanakkor l~ész
ségesen részt veu a szokásos u'éfás csínytevésekben. félévi énesítői 
céltudaros érettségre utaltak, és a1rn, hogy megtalálta hivatását. Csa
ládjához ín leveleiből kitűnik, hogy könnyen, sót élvezettel tanult. 
Többször idézte egyik professzorának mondását, hogy aki belép 
a mclomány templomába, azt a világ zaja nem fogja háborítani. 
Kedvenc tárgya a botanika és a szerves kémia volt, valamim min
clenekelótt a gyakorlati laboratóriumi kísérletek, melyekben a leg
jobbak közé tanozoll. Kabay tehetsége és lelkes ércleklőclése feltűnt 
botanika tanárának. Szerencsések voltak azok a cliükok, akik Dr. 
Au~usztin Béla eló~clásaira járhattak, akit a magyar botanika apos
tolanak neveztek. 0 világot jürt, nemzetközileg elismert tudós volt 
aki Európa minden nagyobb egyetemén előadásokat tartott az ö; 
nyelv egyikén, melyeket folyékonyan beszélt. E.r,')' ritka növényt is 
felfedezett, melyet róla neveztek el. Sorbonni tcvékenységéén a leg
magasabb francia kitüntetést, a Légion cl'Honneur-l adom{myoztétk 
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neki. A budapesti Gyógynövény Kísérleti Allomás egyik alapítója 
és hosszú időn át igazgatója volt. Mindezek semmit sem változtattak 
jószívű, kedélyes, szime szerény természetén, és mélyhangú ne
vetése sok barátját segítette át a nehéz perceken. Pihenésképpen 
klasszikus darabokat játszott az irodájában egy orgonán. 

A professzor nemcsak tanulásra buzclítoua Jánost, hanem főleg 
arra, hogy me1jen önállóan gonclolkoclni. Kabay mentora lett, ké
sőbb pedig igaz barátja, akivel egy életen keresztül megértették 
és kölcsönösen megbecsülték egymást. Tanítványába vetett hite so
hasem ingou meg, és a nemzet tudományos köreiből hosszú évekig 
ó volt az egyetlen, aki nyilvánosan elismerte János munkáját. 

Zeneszeretetük még jobban megerősítette a baráti kapcsolatot 
a tanár és tanítvány között. Kabay, mikor a fővárosból hazaláto
gatott, vasárnaponkém a református istentisztelet alatt gyakran or
gonált és vezette a kórust. Mielőu az öreg főjegyző nyugdíjba ment, 
a református templom és a kántonanító szomszédságában laktak, 
így a gyerekeik együtt nőnek fel. A Kabay család katolikus volt, 
az asszonyok rendszeresen jának misére és János is élete végéig 
megtanotta őszinte hitét. Bensőséges meggvőzőcléséről levelei is ta
núskodnak. Évekkel később feleségének ;zt ína: „Tévednek azok, 
akik azt biszik, hogy keresnünk kell az Urat. Csak a lelkünket 
kell megtalálni, vagy inkább megérteni és Ó velünk lesz." Egy tra
gédia után azonban, mely leszerelése után történt, a büclszentmihályi 
katolikus templomba nem ján többé. Az idős pap, aki mindig a 
túlviUgi bümetésról és a pokol tüzéről prédikált, a szószékről gyak
ran megnevezett házasságtörőket és más bűnösöket. János egyik 
barátjának a húga az egyik ilyen beszéd miatt öngyilkos len. Ami 
.J:111ost még jobban ldhúborította, az az volt, hogy köztudomás szerint 
a pap sem volt memt:s az emberi gyarlós:1goktóL 

\''éget ('rt az cgycte1ni ké·t év a fővárosban, és JCtnos 1negkezclle 
a gyakornokoskocbst a b{Ilyja gyógyszenárában. Ideje volt már, 
hogy közelebb kerüljön a szülői h'1zhoz, me11 nagyvárosi magá
ny'1ban nagyon hiányolta a jó otthoni fóztöket. A Pétertől kapott 
p0nz fedezte a tandíjat, az utazást és a lakbért, dc az ételre szánt 

29 



összeg, mely bőségesen elég lett volna vidéken, a budapesti inf
lációs árak miatt elégtelennek bizonyult. Diáktársai szerint Kabay 
az előadások alatt gyakran szédelgett az éhségtől. Sohasem pa
naszkodott, és mivel az alföldi falvakban ha egyszerű is, de mindig 
elegendő volt az étel, a családja nem sejthette nehézségeit. 

Kabay érdeklődése az ópiumalkaloidok, főleg a morfin iránt ak
kor már határozottan megnyilvánult. Bátyja szerint János csak az 
üzlet pultja mögött volt patikus. Minden szabad idejében a ház 
mögötti kis laboratóriumban kísérletezett és éjszakákon át féltucat 
gyertya lángjánál mindenféle szakkönyvet böngészett, amit csak ta
lált. A morfin tisztításával is próbálkozott, melyet hófehér kristályos 
állapot helyett szürkés porként szállítottak a nagykereskedők. A 
visszaemlékezések szerint ez sikerült neki, de írásbeli bizonyíték 
nem található, így ennek jelentősége a későbbi munkái eredménye 
mellett elhalványul. Azt viszont határozottan tudjuk, hogy a gyógy
szertár kertjében wlálható pár máknövényből morfint akart kivonni, 
az áztatáshoz fazekakat, a sűrítéshez pedig nyári napra kitett tá
nyérokat használt. Kimutathmó eredménye természetesen nem le
hetett, mert nemcsak a nyersanyag volt igen kevés, de kezdetleges 
módszere is túl sok veszteséggel járt. Érdeklődése azonban nem 
csökkent, nap nap után megismételte kísérleteit, feljegyezte a le
velek színváltozását és savasságát, különböző vegyszereket próbált 
használni arra, hogy leválassza a kristályokat, melyek jelenlétét vi
lágosan érezte, de azt még titrálással sem lehetett kimutatni. Mun
káját azonban nem hanyagolta el. Mindennap dolgozott a patikában 
és készült a vizsgáira is. Gyakornoki idejének utolsó negyedét a 
közeli tiszalöki ·patikában töltötte, men tapasztalatait bővíteni akana. 
Ott minden erejével a közelgő szigorlatára készült és olvasott. A 
vegyészet iránti lelkesedését mutatja, hogy már akkor elhatározta, 
hogy megszerLi a doktorátust. 

Az utolsó vizsgái 1924. május 4-én kezdődtek és miután a gyógy
szerész vizsgát letette, négy nappal később megkapta a diplomáját. 
Mielőtt Budapestről szülőfalujába visszautazott, a sikeres eredmény 
miatti túláradó boldogságában meglátogatta kedvenc professzorát. 
Büszkén számolt be Dr. Auguszlinnak az előadásait követő utolsó 
két évben végzett munkásságáról. Beszélgettek a morfin tisztításáról 
és affól is, hogy hogyan haladnak a morfinnak közvetlenül a mák
növényből történő kivonására irétnyuló kisérletei. A professzor azzal 
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mutatta ki elismerését Kabay ténykedése iránt, hogy állást ajánlott 
fel neki a Gyógynövény Kísérleti Allomáson. Ez nemcsak mun
kahelyet jelentett az intézet könyvtárának és laboratóriumának hasz
nálatával, de azt is, hogy az Allomás ke1tjében egynegyed holdon 
mákot is termelhetett. Dr. Augusztin még azt is megígérte Jánosnak, 
hogy mindenben segítségére lesz, ha szabadidejében disszertációján 
akar dolgozni. 

Kabay természetesen boldogan elfogadta a meghívást. A nyáron 
még bátyjánál dolgozott, így 1924. szeptember elsején kezelte meg 
munkáját a Kísérleti Allomáson. jellemző a professzor megértő éles
lütására, hogy János munkaköréCtl a kábítószerek alapanyagát ké
pező növények vizsgálatát jelölte ki. Az intézetnél töltött két év 
alatt főleg máktermesztéssel és a morfinkivonás elméletének gya
korlati megvalósításával foglalkozott, de közben másfajta növények
kel végzett munkájáról is megjelent kél disszenációja. Éjjel-nappal 
a laboratóriumban kísérletezett, és csak pár órás pihenést enge
délyezett magának szürke kis albérleti szobájában. 

,\ végzet rendelte talán úgy, hogy ugyanazon a szeptember el
sején Dr. Augusztinnak egy másik pánfogoltja is megkezdte tevé
kenységét az Allomáson. Kelp Ilona szőke, csinos, intelligens fiatal 
nő volt, aki már megszerezte vegyész cloktodtusál, miután az egye
temet a legnagyobb kitüntetéssel, a summa cum laude-val fejezte 
be. Ó azon ritka diákok közé tartozott, akik minden évben minden 
tárgyból kitűnő jeggyel osztályelsők voltak. Kitűnő előmenetelének 
elismeréséül engedélyt kapott arra, hogy mint rendkívüli hallgató 
bejárhasson a Műegyetemre, melynek akkoriban csak férfi diákjai 
voltak. Dr. Zemplén Géza clőadCtsait lCttogatta, aki a szerves kémia 
dékánja és világhírű, kiemelkedő alakja volt. 

Ilona a diplonüjé1t 1921-ben kapta meg, és mielőtt a Gyógy
növény Kísérleti Allomásra meghívást kapott, három évig az Al
lattcnyésztési Kutatóintézetben dolgozott mint segéclvegyész. Disz
szenációj:mak t{1rgya a bakelit összetétele és annak ruhagombként 
való alkalmazhatós{1ga volt. Az akkor új ötlet volt, rnen korábban 
ffööl, gyöngyMzból és l'étnből gyJrtottétk a gombok túlnyomó ré
szét. Ilona csal:tdi húttcrc Kabay vidéki eredetének teljesen az el
:cntétc rnlt. Apja, Kclp Albert egy Erdélyben élő besztercei szé1sz 
csalé1clhól szfmnazott. r.;assJn, Ilona szülóvúrosé1lxm állomásozott 
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alezredesként, mikor 1909-ben agyvérzésben hirtelen elhunyt. Öz
vegye három gyermekükkel Budapestre költözött. Anna, a legidő
sebb leány félnapos munkaidőben bankban hivatalnokoskodott, így 
be tudta fejezni az egyetemet. Albert, nagybátyja segítségével tiszti 
akadémiát végzett, de a legfiatalabb, Ilona, aki 1897. szeptember 
25-én született, családi támogatásra nem számíthatott. 

Kclp Ilo11a 1920-lxui I\abay János 1925-ben 

Korán megtanulta, hogy saját csatáit magának kell megvívnia. Ti
zenöt éves korától a Földművelésügyi Minisztériumban írnokosko
dott és a gimnáziumot magúnüton fejezte be. Nem lett volna szükség 
arra, hogy Ilus, Kelp alezredes özvegye bármiben is hiányt szen
vt:djen, hiszen a közismert és gazdag Julüsz család leánya volt. 
Bátyjai közül kettő, egymást követve a Küria elnöke volt, a har
madik tábornok lett, nővére pedig bú ró I Iazayhoz ment férjhez, 
aki osztrák-magyar hadügyminiszterként ment nyugdíjba. Ilus há
zassága családja akarata ellenére történt, férjét Juhászék sohasem 
fogadták be. Ilus sértett büszkeségében Kdp halála után minden 
segítséget visszautasított és csak csekély állami nyugclíjüból élt. 
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A Kísérleti Allomáson dr. Kclp Ilona feladata az illóolajok ta
nulmányozása volt. Már az első nap megismerkedett Kabayval. Ta
lálkozott két kutató, két magányos és elhivatott ember. Sok évvel 
később Ilona ezt írta naplójában: 

„Az első perctől érdeklődés és rokonszenv vonzott minket egy
máshoz." 

Mielőtt az új munka üteméhez hozzászokhattak volna és alkal
muk lett volna egymást jobban is megismerni, Jánost egy igen sülyos 
betegség, a tífusz leverte a lábáról. Péter hazavitte szüleihez, ahol 
hathetes szerető ápolásuk mentette meg az életét. Mikor decem
berben az intézetbe visszatért, még mindig gyenge és sápadt volt, 
de türelmetlenül újra belevetette magát a megszakított kísérleteibe. 
Távolléte alatt a professzor áthelyezte a munkahelyüket. Jánosnak 
Ilonával együtt egy nagy, világos saroklaboratóriumot adott, ahol 
a munka mellett álmaikat és terveiket is megosztották egymással. 
Céljait és kísérleteit sorban elmesélve János Honában lelkes és se
gítőkész hallgatóra talált. 

,\ két fiatal vegyész között 1924 karácsonya táján már kialakult 
a szerető együttműködés, mely betöltötte az elkövetkező tizenegy 
évet. Nagyon összeillettek, a társadalmi élettől mindketten tartóz
kodtak és egyformán égett bennük a szakmai ambíció. Ilona mód
szeres analitikai adottsága kiegészítette János jövőbe látó eszméit 
és minden akadályt legyőző makacs kitanását. Azok, akik az életet 
komolyan veszik és magémyosnak tűnnek azért, mert őket nem 
érdeklik a könnyű kapcsolatok, azonnal tisztán látják jövőjüket, ami
kor találkoznak élettársukkal, akire addig vának. Nem vesztegették 
idejüket, azonnal döntöttek. 

Január első hetében Ilona bemutatta Jánost édesanyjának és nő
vérének, akikkel együtt lakott. Nővére, dr. Kelp Anna nyelvész volt, 
aki Európa legtöbb országát bejána. Egy bankban dolgozott ide
gennyelvű levelezőként és egy történelmi regényt is írt. Két héttel 
a látogatC1suk ut:ín Júnos és Ilona eljegyezték egymást. Hogy milyen 
boldogok voltak, azt Kabay menyasszonyához ín első leveléből lát
hatjuk: 

.,ManapsC1g sokszor megtörténik, hogy ha éjszaka felébredek, nem 
gyújtok cigarett(rra, hogy visszakábítsam magam alvásra, hisz a jelen 
valóság oly:rn gyönyör-ű, hogy nincsen Crlom, ami megközelítené." 
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Bátyjának is írt akkoriban: 

.Józsildm, én nagyon, de nagyon boldog vagyok, men akit sze
retek, egy igazán kedves, okos teremtés, kit eddig csak elképzelni 
tudtam, dc sohasem kerestem, me11 nem reméltem megtalálni." 

Elhatározásukat az is befolyásolta, hogy munkájukban is elé11ék 
az első sikeres eredményt. Betegsége után János a hajdúnánási pa
tikából a bepárolt extraktumokat felvitte az intézetbe. Ezeket megint 
feloldotta, majd az ismételt kicsapást követően az elemzés minden 
kétségen kívül a morfin jelenlétét bizonyította. További kísérletekhez 
és kvantitatív vizsgálatokhoz még meg kellett várniuk, hogy az egy
negyed holdon vetett mák beérjen. A professzor tanácsára hallgatva 
azonban minden késedelem nélkül ké1vényezték az eljárásra a sza
badalmat. A szöveget Dr. Augusztin segítségével állították össze, 
leírták az eljárást, s ugyanakkor hangsúlyoztCtk, hogy az ópium
Ctllapol elkerülése milyen előnnyel júr. Ez nagyon fontos volt, mert 
mint azt már az előzőekben is említettem, az ópium termelése és 
szállítása ellenőrizhetetlennek bizonyult, és ezért lett az a kábítószer 
csempészet legfőbb forrása mindaddig, míg évtizedekkel később 
a dél-an1erikai kokain n1eg ne111 jelent a piacon. A szövegben n1eg
emítették azt is, hogy melléktermékként klorofillt is nyenek. Az 
első magyar szabadalom benyüjtúsának hivatalos dátuma 1925. má
jus l-je volt. Természetesen a kísérleti módszen tovább aka11ák 
fejleszteni, sót aITól is álmodoztak, hogy maguk fognak morfint 
gyártani. Szűkös pénzügyi helyzetük miatt és a kereskedelmi kap
csolatok hiányában terveik voltak :ma is, hogy munkájukat miként 
folytatják, ha a találmányt nem sikerül énékesíteni. János levele, 
amil csal{tdjához ín, azt mutatja, hogy magát elsősorban kutató ve
gyésznek tekinlctte: 

.. Az a tervünk, hogy ha ez nem valósul meg, Büdszemmihályon 
folyamodok engedélyén, vagy bérelni fogok (gyógyszertán), de bCtr
hova jutok, laboratóriumra szükségem lesz, mert más ideáim is van
nak, an1ikcn dolgozni akarunk .. 

Í'vekkcl kl'sóbb Kabay Júnosné naplójúban leírta, hogy János a 
szabadalmat kettCijük nevében szándékozta bejelenteni, hogy a le-

lesége is részesüljön a felfeclczés érdemében. Ó azonban nem fo
gadta azt el, mondván, hogy csak asszisztense volt és a jegyzeteket 
vezette. A Kabay csalúd azt várta Jánostól, hogy Péten nevezze 
n1eg társának az anyagi segítség n1iall, és azén is, n1e1l János az 
első mákkísérletezést a hajdúnánási patikában kezelte el. János bár
mennyire is hálás volt bátyja támogatásáén, ebbe nem egyezeu 
bele, ami jogos volt, hiszen az első ötlettől a számtalanszor meg
ismételt kísérleteken keresztül a jövendő kis gyárba beven utolsó 
szögig minden az ő érdeme volt, egyedül az övé. 

Az alkaloidok történetében voltak már m{tsok is, akik őt meg
előzően kémcsőben máknövényból morfint étllítottak elő, dc Kabay 
János módszere volt az, ami a mai nagyüzemi eljCtrást lehetővé 

tette. A magyar sors iróniája az, hogy a világszettc virágzó alkaloid
gyánás az ó talcílmányára épl\lt, dc János élete munkájának gyü-
1nölcsét nen1 élvezhette. Egyedül az 111aracll ineg neki, an1il viszont 
Kabay nevétől senki sem rabolhat el, hogy az djftrást ó fedezte 
fel, mások közreműködése nélkül, kiórólag ó' Ez volt az első eset, 
hogy bátyjának elleni monclon, ez volt az a lépés, mely Péter fél
tékcnységél fclébresztcllc, rncly iclóvcl a tcstv(~ri szeretetet és n1eg
becsülés1 elpusztította és János egf:szs(~gét is a\;'i;ísra. 

Ezen nézetelté·i\::snek 192) Ltvasz:'ln inég nc1n voltak Lítható jelei, 
így boldogan és i{tzasan készüléidtek a közös jövőre. Miután az 
intézet kertjében a métkot clvetéllék, meg kdk:tt ter-vezniük, hogy 
a nagyobb mennyiség fdclolgozéts{thoz milyen gépekre és tartályok
ra lesz szükség, 1ne11 a k01ncsövcs kísérleteken 1n{1r túljutottak. l\ 
könyvt{trakhan kutattak, nemcsak alktloicl szakirodalom, de föld
n1úvelési és gépészeti isn1enctók után is. IVIinclen adatot össze kellett 
gyűjteniük, n1cn {tlinaik ('s 1nunk:1juk C'cldig isn1erellen utakra \·ezctte 
őket. 1.,:is pénzüket a legfontosabb könyvekre, különleges vegysze
rekre és a n1indcnn~qJi n1cgélhctl'src 1n:ír elköltötték. Így lakúst n1{1r 

nem tudtak bérelni, csak János kis szobétj;ít cserélték fel egy na
gyobb alhl-rkli szobétra, melyhez közös konyha és egy kotnyeles 
h:1ziasszony is rartozou. r\tninl az új nnhont rnegtalúlták, a további 
v~írakozáshoz 1nr1r nen1 volt türeln1ük. 

Pünkösd s:,;.0111hatj:ín, 192'). n1{1jus _)0-(tn esküdtek n1eg a vúros
rnajori kis templomban. pCtr szú méterre Ilona édesanyja lakásától. 
:\z csküvC5héL1• E.:1b:iy Józsefet (:;-; ;1 1nenyasszony b(uyjút, I\:elp 1\l-
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benet kérték fel tanúnak. Sajnos fényképészre már nem futotta, 
így a boldog ünneplést, a szerény kis családi lakodalmat nem örö
kítették meg. Mézesheteiket János nővérénél, Piroskánál Dögében 
töltötték, akinek férje az ottani főjegyző, Tóth Miklós volt. A kény
szerű pihenés a tiszta vidéki levegőn, valamint a sok jó otthoni 
étel a legjobb előkészület volt a következő hónapokra. Mikor Bu
dapestre visszatértek, úgy belevetették magukat a további kísér
letezésbe és tervezésbe, hogy másra alig maradt idejük. Lázas 
munkával töltött hónapok voltak azok, teljesen a tudományos cé
loknak szentelve, ami mellett minden elhalványult. Az idő múlása, 
a fáradság nem számított, még a családi kötelékek is háttérbe szo
rultak. Minden kudarc csak újabb feladatra buzdította mindkettő

jüket, a sikerek öröme pedig úgy egybeforrasztotta őket, hogy szó 
nélkül is olvastak egymás gondolataiban. Kitanást és erőt egymásból 
merítettek. Akkor is tovább tervezgettek, amikor egymásba karolva 
bazagyalogoltak kis szobájukba. Egyikük sem tudott főzni, Íf,'Y mun
ka után a konyhában folytatták a kísérletezést. Türelmük és sze
retetük áthidalta az első balfogásokat, sőt még jót is mulattak azon, 
és rövidesen belejöttek a mindennapi rutinmunkába. 

Bárhogyan is sikerültek a vacsorák, az biztos, hogy rendszeresebb 
étkezés volt, mintha valamit János egyedül készíten volna. 

Azon a nyáron a fiatal házasok pár napot Büdszentmibályon 
töltöttek a Kabay szülőknél. A kis ház egész héten csak úgy nyüzs
gött a rokonoktól, akik mind látni akarták az új sógomőt. Ilona 
tudta, hof,'Y János testvérei kritikus szemmel nézik, érezte azt is, 
hogy a Mama gazdagabb menyet remélt, de mindenki megértő és 
kedves volt és boldogan fogadta az új asszonyt. Szokatlan élmény 
volt számára a nagy családi étkezés a földes konyhában, melynek 
egyik sarkában mennyezetig érő kemence volt. Több mint egy tucat 
rokon ült az összetolt bosszú asztal körül és vidéki szokás szerint 
órákon keresztül egyik fogást követte a másik. Nem győzték ki
elégíteni a többiek kíváncsiságút és kérclezősködését pesti életük, 
jövő terveik és Ilona rokonsága felől. János a feleségét Ilucinak 
becézte, s anól kezelve a család is így hívta őt. A vendégeskedés 
közepette Ilona djött, hogy állapotos. Ez nemcsak kenőjük sze
relmét erősítette, de vidám tréfalkozús közben az új rokonnak a 
családba való befogadását is megkönnyítette. 
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A látogatás fő célja az volt, hogy beszámoljanak János mun
kájának előrehaladásáról. Előző évben, amikor tífusza miatt Büd
szentmihályon volt, az egész rokonság anyagi támogatást ígén, ba 
kísérletei az intézetben sikeffel járnak. Most arról tárgyaltak, hogy 
nagyobb méretű próbákhoz milyen vegyszerekre és berendezésekre 
van szükség, és mik az első feladatok a találmány üzemi és üzleti 
hasznosításához. A későbbi levelezésből kitűnik, hogy a megbe
szélés folyamán János és Péter írásbeli szerződést is kötött, melyre 
később úgy hivatkoztak, mint a 20-20-10 egyezményre. Ma az ere
deti okirat nem lelhető fel, így nem tudjuk, hogy a tíz a többi 
rokon részesedésére vonatkozott-e, vagy ami valószínűbb, Péter pót
lólagos százalékára azért, hogy János kiadásait és megélhetését fi
nanszírozza addig, amíg az új eljárás jövedelmet nem hoz. 

A fiatalok hazamentek főv'1rosi albérleti szobájukba és közös 
munkájukhoz igazi otthonukba, az intézetbe. A szükséges felszerelés 
nagy részét Augusztin bocsátotta rendelkezésükre, amivel pedig a 
Kísérleti Allomás nem volt felszerelve, azt Péter segítségével vették 
meg. Kabay akkor már feladta doktorátusi terveit és minden erejét 
a laboratóriumi kísérletekre és későbbi céljainak megvalósítására 
fordította. Itt meg kell említenem, hogy bár a szabadalom és minden 
munkájuk kizárólag a zöld mákra volt alapozva, 1925. augusztusi 
levelében János arra kérte bátyját, hogy küldjön neki egy kiló száraz 
mákszalmát. Az azzal való próbálkozásokról nem maradtak fenn 
jegyzetek, deh'1t olyan kis anyagból modern analitikai műszerek 
nélkül pozitív eredményt úgysem remélhettek. János ugyanakkor 
elkezdett műszaki rajzokat készíteni a gyánáshoz szükséges gépekre 
és felszerelésekre. 

Ilona édesanyja 1925 decemberében a Dunántúlra ment fiához, 
kinek felesége nagy beteg volt. Miután nővére, Anna is külföldre 
utazott, Ilona Jánossal együtt beköltözött a régi otthonába, hogy 
a lakásra vigyázzanak és természetesen, hogy pénzt is takarítsanak 
meg. Két hónap múlva, mikor Kelpné visszatért, továbbra is ott 
maradtak. Ez jó mcgolclérsnak bizonyult, men 1926. március 16-án 
megszületett kisfiuk, Jánoska. A Mama nemcsak a háztartásban se
<>ített clc az úiszülött gondozásában is, mert Ilona már májustól 
~mer' telies erővel a lerie mellett dolgozott az intézetben. Júniusban 
ők maguk aratták le a mákot és a nagyobb mennyiségű máknö
vénvból végzen kísérlet már telics sikerTCI járt. Elérkezett az idő, 

37 



hogy komoly előkészületeket tegyenek az ipari gyanas megvaló
sítására. A1rn nem is gondoltak, hogy nagytőkés társat keressenek. 
A testvérek bíztak abban, hogy pC1r szabolcsi barát és a rokonság 
segítségével elég pénzt tudnak összehozni ahhoz, hogy az üzemet 
felépítsék és a gyártást megkezdjék. A Kabay testvérek mind a 
hárman elsőrangú szakemberek voltak, de kereskedelmi érzékkel 
egyikük sem dicsekedhetett. Vérükben volt az ősi magyar büsz
keség, mely szerint úriember nem beszél pénzről és hogy csak 
a piaci árusokat meg a zsugori pénzváltókat érdekli a nyereség. 
János lelkesedésének tüze elkapta az egész családot. Az ő célja 
csupán az volt, hogy a világnak bebizonyítsa találmánya énékét, 
tudományos elismerésre sóvárgott, és anyagiakban csak azt kívánta, 
hogy szeretteinek kényelmes jövőt tudjon biztosítani. 

Abban az időben pénzügyi támogatót találni majdnem lehetetlen 
volt, még akkor is, ha azt Augusztin professzor vagy az egyetem 
segítségével prób5ltC!k volna meg. A szakénők képtelenek voltak 
elhinni, hogy egy fiatal vidéki ember minden ipari összeköttetés 
és üzemi gyakorlat nélkül választ tudjon találni egy kérdésre, amit 
száz éven keresztül neves tudósok és nagy vállalatok nem tudtak 
megoldani. A négy nagy magyar vegyészeti gyár, mely akkoriban 
az ország szükségletének zömét kielégítette, nem vC1llalt kockázatm 
egy ismeretlen gyógyszerész gyökeresen új eljdrására. A bankok 
viszont az egyre növekvő kamatok ellenére is csak teljes fedezet 
mellett voltak hajlandók kölcsönről tárgyalni. Ezén nem is lehetett 
őket hibáztatni. Pénzügyileg azok igen nehéz idők voltak. A kor
mány új pénznemet vezetett be, a pengőt, hogy az összeomlást 
követő romboló inflációt megállítsa és az országot stabilizálja. Egy 
évig mindkét fajta pénznem forgalomban volt, hivatalosan egy pen
gő egymillió koronával volt egyenénékú. A régi pénzegységektől 

mindenki igyekezett megszabadulni, viszont pengőből még elég ke
vés volt forgalomban, így a cserear:my állandóan változott. Azok 
a zavaros nyugtalan idők az új üzem építéséhez, valamint felsze
reléséhez nagyon 1ncgnehezílették a tervezésl és a költségvetést. 

A család nen1 hircleue n1eg, hogy részvénylársaságot akarnak ala
pítani, őket főleg a műszaki és termelési problémák érdekelték. 
János az imézctbrn, b:1tyjai BüclszelllmihCtlyon szünet nélkül foly
tatták az clókészületckct. visszafordulni múr nem lehetett. TCil gyors 
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volt az iram. Ajánlatos lett volna még nagyobb mennyiségekből 
is néhány kísérletet elvégezni, de a Kabay testvérek türelmetlenül 
vátták, hogy füst szálljon a kéményből és álmaik valóra váljanak. 

János a vállalkozáshoz szülőfaluján kívül más helységet számba 
sem vett. Ezt nemcsak a családi kapcsolatai miatt tette, de azén 
is, mert munkásait helybeli barátai és volt iskolatársai közül akana 
kiválasztani. 1926 nyarán a kis család megint János szüleinél töltötte 
a vakációt, ha ugyan a végnélküli megbeszéléseket, tervezést és 
telekkeresést vakációnak lehet nevezni. Mivel az egész rokonság 
együtt volt, fényképészt hívattak és az általa felvett kép az egyedüli, 
amelyen mind a hat Kabay testvér együtt látható. 

A Kabav család 1926-ban. 
Az egyedüli kép, n~e~ven a Itat testuer együtt 1-·an. 

Mikor arra ke•·ült a sor, hogy telket vegyenek a gyár építéséhez, 
választüsuk kifejezetten jövőbe látást tanúsított. Az első holdat a 
falu déli hatCtrán vették meg, a vas(Hállomással szemben a kövesút 
mentén. A szomszédsúgban húzak nem voltak, csak termőföldek 

és legdók, így bcíségcsen volt hely a későbbi terjeszkedéshez. A 
telek vételét j(Jliusban véglegesíteuék és augusztusban rnúr munldba 

39 



álltak az építőmesterek. A terv szerint, amit János rajzolt meg, az 
épület egyik végét egy kis kétszobás lakás alkona. A hálószobából 
ajtó nyílt a laboratóriumba, annak másik oldalán volt ~ ?es.ztilláló 
és kivonó helyiség. A kazánház és a gőzgép a ház vegel foglalta 
el, a műhely pedig féltető alatt egy toldaléképületbe került. A falak 
vályogból épültek, mert akkor az volt a legolcsóbb, de azok tar
tósságát bizonyítja, hogy az épületet még hatvan évvel később is 
használták. 

A rézüstre, kavaróra és hajtóműre, amit egy miskolci gépgyártói 
rendeltek meg, a takarékpénztártól kaptak kölcsönt. A kisebb gé
peket és szükséges felszereléseket később a kis gyár első szak
emberei maguk állították össze, gyakran ócskásnál vett hulladékból. 
A köveil\ező évben, mikor az épület elkészült, a két asztalos, akik 
az építőmesterrel dolgoztak, állandó munkásként Kabayboz csat
lakoztak. 

A budapesti intézetben Jánosék elkezdték felszámolni tevékeny
ségüket. Augusztin professzor közbenjárásával mégis megkérelmez
ték a Földművelésügyi Minisztérium hozzájárulását a te1veikhez, de 
sike11elenül. A kormány ugyan hajlandó lelt volna betársulni az 
új vállalkozásba, cle a korabeli törvények szerint az állam csak olyan 
üzletel finanszírozott, melyben a részvénytöbbsége biztosítva volt. 
A testvérek viszont elöntési jogaikról nem akartak lemondani. Lel
kesen hittek abban, hogy az eljárás rövidesen sikeres lesz, annak 
ellenére, hogy nem számíthattak jelentős tőkére. 

A Kísérleti Állomáson 1926 októberében mindketten felmondt{1k 
biztos állásukat. Mivel Ilona több mim tíz évig volt állami tisztviselő 
és krónikus vesebánlalmai is voltak, nyugdíjat kapott, az azzal járó 
félárú vasúti kedvezménnyel. Ez csak kis összeget jelemetl, de ha
vonta rendszeresen érkezett, és az elkövetkező szűkös időkben 
majdnem egy évig ez volt az egyedüli jövedelmük. Akkoriban Kelp
né, Ilona édesanyja eladta a budai hegyekben lévő nyaralóját, me
lyet családjától örökölt. A pénzt három gyermeke között osztona 
el. Ilona és János arra készülve, hogy gyári lakásukba rövidesen 
beköltözhetnek, ebédlő és hálószoba bútom1, konyhaedényekre és 
étkészletre kölLöuék a részüket. 

A tél lelassíLOlla a gyár építését, és a befagyott gazdasági helyzet 
sem segítene elő a részvények eladúsál. Decemberben végül is a 
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részvényjegyzésről hirdetést leltek közzé Budapest legna1o>yobb na
pilapjában, de nem jött rá érdeklődés. 

Az új vállaim megalakítására a Kabay Lcstvérek alapító közgyűlést 
hívtak össze 1927. január 2'Í-re, a büdszcrnmihályi gazdakör ter
mébe. A saját tőkéjüket beszámítva 126 darab 800 pengő értékű 
részvényre volt ideiglenes vevő. ,\ !,,>yűlésen tizenkilencen vettek 
részt, akik kilencvenegy részvényt ínak alá, ebből ötvennégy a Kabay 
család tulajdonát képezLe. A tárgyalás vezetésére a helybeli kép
viselőt, dr. Szabó Sándor ügyvédet kérték fel, akit később az igaz
gatóság elnökének választottak. (Kár, hogy ugyanaz a dr. Szabó 
évek múlva, mikor a vállalat a legnagyobb ~1kadályokkal küszködöll, 
első volt, aki János ellen fordult, ahelyett, hogy összekölletéseil 
felhasználva segíteni próbált volna. Látván, hogy a remélt gyors 
lnszon nem valósul meg, még az árvcrezőket is JC111osra küldte, 
hogy pénzét megpróbálja visszaszerezni.) 

A résztvevőknek először leveleket olvastak fel a Földművelésügyi 
Minisztérium fővegyészétől és egy egyetemi tané111ól. tvlinclkettő mél
tatta a tal{Jlmány jelemőségét és előnyeit és az országra is kiható 
gazdasági értékét. J'vicgen1lüették azt is, hogy addig csak Franci:t
ország, Németország, Anglia, Svájc és az USA gyártott morfim ázsiai 
ópiumból, így az új vállalkozás lehetőséget nyújthatna Magyarország 
presztízsének emelésére. Mindezeket egy személyes üzenet követte, 
n1elyben a 1niniszter erkölcsi tán1ogatást ígért. 

r'\ közgyűlés összegezte az al~írt részvények szf1111át és h~Háriclót 
szaboll meg azok befizetésére. A vállalatot .,Allwloicla Vegyészeti 
Gyár lkszvényL'1rsa5'1g„-nak nevezték el. lgazgatós{1gi tagnak a há
rom Kabay testvért, dr. Szabót és egy környékbeli !,,>yógyszerészl, 
Heib Pált v(Jlasztouák meg. i\ két Kabay sógor: Tóth Miklós, Piroska 
férje és dr. Bajna Bálint, Valildé, a büclszcntmihúlyi főjegyzővel 
együtt alkották a felügyelő bizottságot. A jelenlevők mege1o>yeztek 
abban is, hogy tcw{1bbi hatvanh{1rom részvényért a vállalat vegye 
meg a feltaláló módszerét, így elméletileg a tőke egyharmada j{!nos 
kezébe került. :'\ gyűlés egyhangúan kinc\'Cztc a cég vezetőségét 
is: dr. Szabó S{1nclor l«"pviselő lelt az elnök, Kabay Péter az alelnök 
és I\:~th;1y J:ínos a n1úsz:1ki igazgató. Így szCI!ctctl 1neg az ;\!kaloic!a 
\ 1<.:gyészcli ('ry{1r Hészvénylárs~1s{1g. ;\kadfllytalanul jölt létre, nlinclcn 
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nehézség, vita és kellemetlenség nélkül. Milyen kár, hogy a későbbi 

években nem követték ennek a tárgyalásnak a példáját. 

János a közgyűlés után rövidesen családjával együtt Büdszent

mihályra költözött. A gyári lakás még nem volt kész, így egy közeli 

házat kellett kibérelniük. Az új környezet nagy változást jelentett 

Ilona számára, aki fővárosi leány volt és ráadásul második gyer

meküket várta. Nemcsak édesanyja kényelmes lakását és segítő

készségét hiányolta, de az új otthon egy kis parasztház volt, földes 

szobával, kemencével és petróleumlámpákkal. Pár évvel azelőtt már 

bevezették a faluba a villanyt, de mivel az gyenge és igen drága 

volt, csak a legfontosabb hivatali épületek világítására használták. 

(Később a gyárnak saját generátora lett, és évekig úgy fizették a 

járási adót, hogy áramot szolgáltattak a községnek.) Szerencsére 

Ilona hamarosan talált egy helybeli fiatal lányt, aki nagy segítséget 

jelentett a főzésben és a háztartásban. Zsuzsanna Kabayéknál maradt 

mindaddig, míg öt év múlva férjhez nem ment. Tudott kenyeret 

sütni, egyszerű ételeket főzni, etette a csirkéket és vigyázott az 

egyéves Jánoskára. Kabay minden percét az üzemben töltötte, irá

nyította az építkezést és a gépek beállítását. llona segítsége nél

külözhetetlen volt a laboratórium tervezése és berendezése alatt, 

ráadásul még a gépeket szállító miskolci gyár mérnöke és szak

emberei is gyakran vendégeik voltak ebédre. Egymást követték a 

kimentő hetek, de azt észre sem vették, mert mindketten teljes 

szívvel élvezték munkájukat. 
A mák termesztéséhez számos gazdától földet béreltek holdan

ként háromszáz kiló búza áráé11. Akkoriban ez így volt szokás. 

Mivel a közelben nem találtak elegendő szántóföldet, a gyártól kö

rülbelül öt kilométerre kibéreltek egy kis tanyát. Azon a ház mellett 

még gyümölcsöskert is volt. A nyugdíjas Kabay szülők átköltöztek 

oda, hogy vigyázzanak a telekre, és az jót is tett nekik. Élvezték 

a szabad teret, zöldségféléket termeltek és gondozták az alma- és 

barackfákat. Kényelmesebb volt a községi kis házuknál. A mákot 

a szokáshoz híven áprilisban vetették. Ügy tanotta a hagyomány, 

hogy a magnak az év századik napján a földben kell lennie. Má

jusban az éppen zöldeló batáron egy késői fagy nagy ijedelmet 

okozott, de szerencsére nem ártott a máknak. 
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Az építők befejezték a gyári lakást és 1927 húsvétjára a család 

beköltözhetett. Bútoraikkal berendezték első igazi otthonukat és az 

meleg fészkük lett a következő nyolc évre. Egy hosszú fedett ve

randáról három ajtó nyílt, egyik a konyhába, a következő az elő

szobába, mely gyerekszobának is szolgált és az ebédlőböz vezetett, 

onnan meg a hálószobába. A fürdőszoba ajtaja volt a harmadik. 

Ott az új lakásban Zsuzsanna és egy bába segítségével május 5-én 

megérkezett Kabayék kislánya, Icike, a szomszédos laboratóriumban 

dolgozó asztalosok kopácsolása kíséretében. Ilona később leírta, 

hogy János annyira el volt foglalva a gépeket beszerelő szakem

berekkel, hogy csak akkor hívták, mikor már mindenen szeren

csésen túlvoltak. Mivel Icike az üzemmel egy időben született, 

altatódala évekig a gőzgép robogása maradt. Az első hajszolt he

tekben Ilona édesanyja, Kelp Albertné eljött hozzájuk segíteni. Na

gyon szerette vejét és talán nem értette megszállottságát, de érezte 

a fiatalok egymás iránti rajongását és szerelmét. Kár, hogy a Kabay 

rokonság nem fogadta be ezt a jószívű nagyvárosi asszonyt, aki 

minden ambíciójáról lemondva csak a családjának élt. 

Akkor már Kabay megtalálta az első hét munkatársát. Nem volna 

helyes őket alkalmazottaknak nevezni, men vele együtt egy hűséges, 

lelkes gárdát alkottak. János majdnem mindegyiket gyerekkorától 

ismerte, és az első napról kezdve bizalom és barátság jellemezte 

kapcsolatukat, nem pedig a szokásos főnök és beosztott közötti 

hivatalos hang. Egyiknek sem volt vegyi képzettsége, de mindnek 

olyan szakmája volt, amelyre a gyár létrehozásánál, fenntartásánál 

és jövendő bővítésénél a legnagyobb szükség volt. Gál Sándor gép

szerelőt leleményes szaktudása tette képessé arra, hogy ócskavasból 

elsőrangú készüléket teremtsen. Hajdú Sándor villanyszerelő szintén 

képzett gépész és gépkocsivezető is volt. Mint szenvedélyes fény

képésznek, neki köszönhetjük, hogy az első évekről is fennma

radtak fényképek. Tóth Lajos kazánkezelő és kovács, H. Molnár 

János pedig műasztalos volt. Tóth István építőmester és ács az ele

miben János osztálytársa volt, Gulyás Sándor úgyszintén, aki az 

elkövetkező években a hatóanyag kivonás élvonalbeli szakénő mun

k(tsa lett. Nagy Gföor, a kocsis a társzekeret és a lovakat kezelte 

<'í volt az egyetlen, aki később otthagyta az üzemet. Tóth István: 

Kabaynak egyik legjobb barátja, öt évvel a gy:ír indulása után rü-



dőbajban meghalc. A többiek munkás életük végéi~ _a v~llalat?ál 
dtak onnan mentek nyugdíjba sok évvel a feltalalo halala utan. n1ara ' ' „ l „ '"t tt„l Aratás idején még körülbelül egy tucat napszamossa . egeszi e e< 

ki a dolgozók létszámát, férfiakkal és asszonyokkal, akik tobbnyire 
a hét állandó munkatárs feleségei és rokonai voltak, hogy a fol
deken a mákot lekaszálják és a szállításban segítsenek. _ 

Akkoriban már észlelhetők voltak Európában a közelgo nagy 
gazdasági válság első jelei. Állandó i;1;mkát. találni, különösen. a~ 
lf°ld. falvakban igen nehéz volt. Halasak is voltak az embeiek, a 0 i · k' -bbiekben látni akiket Kabay maga mellé válaszolt, és amim a eso . 

fogjuk, olyan nagymértékű hűséggel fizették azt vissza, anllt ma 
elképzelni is nehéz. 
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A ZÖLD ELJÁRÁS 

A község vegen, az alföld zöld síksága szélén készen állt a kis 
gyár. A poros útról nézve csak a magas téglakémény különböztette 
meg a nagyobb lakóházaktól. A cégtábla a kapu felett büszkén hirdette 
a vállalat nevét: ALKALOIDA VEGYÉSZETI GYÁR RÉSZVÉNY
TÁRSASÁG, de a polgárok tréfásan méreggyámak hívták. Készen álltak 
a munkások is. Türelmetlenül vánák a percet, amikor a gépek, me
lyeket ők alkottak, életre kelnek és szívverésükkel változást hoznak 
szerény napjaikba. A fiatal vegyészpár lázas álmait és reményeit még 
leírni sem lehet, úi:,>y érezték, megszületett hannadil< gyermekük. 

Az első évek küzdelmeit és győzelmeit talán könnyebben meg 
lehet érteni, ha egész vázlatosan leírom Kabay módszerét, melyben 
a zöld növényt használta fel. Mikor a mákvirág szirmai lehullottak, 
a növényt a búzához hasonló módon kaszával levágták és beszál
lították a gyárba. Ott azt szecskavágóval felaprították, azután egy 
szólőprésen átnyomták és az így nyert levet hordókban gyűjtötték 
össze. A folyadékot azután üstben lekvár {!!lagúra besűrítették, amit 
később az eljárás során keverőkben oldószerekkel összekeveive fel
hígítottak és az oldatból a félkés7. hatóanyagot vegyszerrel levü
lasztották. Ezt a nyersmorfint laboratóriumban tovább tisztították, 
szárították és csomagolták. Az első keverésnél klorofillt is nyeitck, 
mely fontos mellékterméknek bizonyult. 

Ma már elképzelni is nehéz, hogy milyen kezdetleges felszerelés 
állt Kabay rendelkezésére. Ezt nemcsak a pénz és a nagyüzemi 
gyakorlat hi{111ya okozta, de a nagyobb városoktól való távolság 
is. Abban az időben a mai modern gépek még tervben sem léteztek. 
A különböző szerelvények hajtására még nem voltak villanymo
torok, ráadásul még városi vízvezeték sem létezett, csak egy ásott 
kút az udvarban. Szénnel fűtött kazé!n hajtotta a gózgépet, anmk 
lcnclkcrekét széles szíj kötötte össze a hosszú tengellyel, mely a 
mennyezet alatt végig nyúlt az egész épületben. Ez a tengely szol
gáltatta a hajtócrót a gyár minden gépéhez, a villanygener:itonól 
a vákuumpumpódrnn ón a szecskav'1góig és présig. Ez hajtotta a 
kivonó üstökben a kcverőkel és a laboratóriu111bJn a r{1zógépekct, 
melyek a mostani kis keverők clócljci voltak. !\ géph:ízból a fflr:1dt 
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gőzt csőhálózat vitte az épületen keresztül, ez fűtötte az üstöket, 

ez szolgáltatott meleg vizet és ez melegítette a kész morfinto1tákm 

szárító szekrényt is. A termelés minden más szakasza kézi erőt 

igényelt. Nehéz munka volt a nyersanyag rakodása és a hulladék 

elszállítása, valamint kéziszivattyúval a levek és oldószerek pum

pálása az egyik készülékből a másikba. A kivonás után a keverőt 

is kézi erővel, kaparóval kellett megtisztítani a maradék fekete lek

vártól. A műhelyben az üllőn és a lábbal hajtott fúrón kívül volt 

még egy vízben forgó nagy köszörűkő, majd egy faszénparazsas 

tűzhely fújtatóval, mely a kovácsok kezében a vasat felizzícotta. 

Hasonlóan működött a laboratórium is, ahol Ilona végnélküli tit

rálással ellenőrizte a hatóanyagta1talmat a feldolgozás minden sza

kaszában. Rendszerint este, miután az emberek hazamentek, János 

Olt kristályosította és szűrte a morfint nagy üveg lombikokban és 

porcelán szűrőkön. A napi munka azonban még ezzel sem feje

ződött be. Sokszor a hajnal is a gyárban találta a házaspárt, mint

hogy egész éjszakán át megoldást kerestek a gyakran felmerülő 

problémákra. A nap minden percét az üzemben töltötték. A gye

rekek gondozását és a háztaJtást teljesen a jó Zsuzsanna látta el. 

A család rendszerint csak vacsorára jött össze. Vacsora után Kabay 

megivott még egy csésze kávét, majd megint eltűnt a laboratóriumba 

vezető kis ajtó mögött. Mikor a két kisgyerek éjszakai nyugovóra 

té1t, Ilona is sokszor csatlakozott férjéhez. Minden erejüket a ter

melésnek szentelték, életüket csak az töltötte be. Az őket körülvevő 

dolgozók kis csopo1tja is átvette lelkesedésüket. 

Az 1927-es aratás simán ment, a növény szállítása és préselése 

úgyszintén. Azután jöttek az első nehézségek. A szőlőprés túl sok 

szilárd anyagot engedett át, amit ki kellett szúrni. A szűrés és a 

besűrítés az egyetlen nagy üstben gyötrelmesen lassan ment. Ekkor 

érezték igazán a további kísérletek és különösen a helyszíni ta

pasztalat hiányát. A budai dombokon a szilárd téglából épült Gyógy

növény Kísérleti Allomfison az időjárás nem játszott szerepet. A/. 

új üzemben a tető csak a gépeket védte, az egyre szaporodó fa

hordók, melyekben a préslevet tárolták, a nyílt udvaron sorakoztak. 

Közép-Európa szélsőséges éghajlata nem ismer kegyelmet. A téli 

mínusz harminc fokos hideget néha esőtlen nyarakon több napon 

át tartó negyven fokos meleg követheti, amely még a szubtrópikus 
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égh~jla~ ~ónákban is ritkán fordul elő. Az aratás idején napokig 

tano h_osegben a levek eriedni kezeltek. Az éjjel-nappal dolgozó 

ust~t k1bay csak. akkor hagyta ott, mikor öccse, Rezsó pár órára 

l.':valtotta, hogy pihenni tudjon. Minden hiába volt, az anyag nagy 

i_esze ~dave_szett. Az 1900 gramm morfin, amit nyertek, bár tiszta 

e_s el~orangu volt; nem k~pezett kereskedelmi mennyiséget. Ez a 

r eszvenyesekne!c es a csaladnak nagy csalódást okozott, különösen 

mikor megtudtak, hogy a 6000 pengős veszteség azonos volt azzal 

a~111-vel János a ?Y~r építése és felszerelése alkalmával a költségvetés; 

:ullepte. Az elso ev üzleti kudarcot hozott, de ugyanakkor szakmai 

es tudományos győzelmet is jelentett. Az egyetem gyógyszerészeti kara 

B~dapesten megvizsgálta a gyánott morfint és jelentést tett a kor

manynak, melyben Kabay munkáj5ról igen kedvezően nyilatkozott. 

,, .. Az általunl'. vizsgált minta, a fenti eredmények alapján, meg

fel~I '~ m~gyar, ne1~1et: cmgol, helvét és amerikai gyógyszerkönyvek 

k~\etdmen_yem'.'k es rgy igazolva van, hogy a laboratóriumban eló-

7:°,leg_ megalla~itott gyánási módszer a nagybani technikai elóál

litasnal ,is bevalt., Na~o.n kívúnatos lenne, hogy a vállalat olyan 

ko1;t1menyek_ k~ze_ kerul1on, hc~gy ezen speciális magyar találmány 

11.1z.111kban kellokeppen k1aknazható legyen. 

Az els? pozití_v lépést megint Augusztin professzor tette meg, 

hogy' ;1 val~alar .. ;ulyos h'.:'lyzetén eny!1ítsen. A Fölclmúvelésügyi Mi

i71sztei iumtol krpn egy )0.000 pengos kölcsönL. A pénz túl későn 

erkczett ahhoz,_ hogy az első év veszteségét megakadályozza, de 

nagy szerepet iatszott abban, hogy az Alkaloida életben tudjon ma
raclnr. 

_ . A gyenge eredmény nem ingatta meg Kabay hitét, sót inkább 

dria ~.sztonozte, hogy megolcl:íst keressen a problémákra. A leg

~~ntos.tbb a n'..e'.·sar:rag t;n21dés volt, :rmit növelni kellett, így negy-

cn holdat bu dt .iz elozo trzenkettovcl szemben \ fel 1 1 e 
·· · 1 1 . 

. ' e o gozas 
rovrc 1etei túlterhelték a nnrnkaerót és a gépeket is, tehit me , 

kel~en _ 11osszc:b~ítani az ~rat'1s szezonját. Ezt részben azzal éne ef. 

~'7gy kulonhozo fa1ta vetomagot használt, részben pedig azzal, hogy 

•1.11om honap<:n kcrcsztul, lcbruanól úprilis közepéig részletekben 

vetette cl a n1~1kot. i\ gy:ínús idejét is növelni akana és llb')'anakkor 
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az érzékeny préselés és sűrítés ideje alatt a lehet6 legtöbb embert 

kíváma alkalmazni. Megoldásként az asztalosokkal fából nagy szá

rítókereteket csináltatott, melyeket fiókokhoz hasonlóan egymás fölé 

raktak egy állványon. A lekvár állagú besűrített máklevet ebben 

tárolták, míg a további feldolgozásra sor nem került. 

Még egy akadályt kellett legyőzni, és annak megoldása talán 

a legjobban bizonyímtrn Kabay találékony gépészeti adottságát. A 

learatott máknövény a melegben könnyen rothadt és tömege is 

túl nagy volt. A bérelt földek egy része a gyártól meglehetősen 

messze feküdt. A lovas szekerek igen lassan mozogtak, és aITól, 

hogy az akkoriban nagyon drága teherautókból még egyet vegye

nek, szó sem lehetett. A feldolgozást kellett a szántóföldre kihe

lyezni. János az egyik uradalomtól megvett egy nagy kiselejtezett 

Diesel-u·akton, melyet évekig szántásra használtak. A gépészekkel 

felszereltetett rá egy szecskavágót, az oldalára pedig egy átalakított 

szőlőprést. Ezzel a mozgó kivonógéppel aratáskor kimentek a föl

dekre, így csak a hordókba töltött levet kellett a gyárba szállítani. 

A kiprésell növénymaradékot a réteken hagyták trágyának. 

Manapság, amikor modern kivonási technik:lt és számítógépes 

analitikai műszereket használunk, mindez mgyon kezdetlegesnek 

tűnik. Jóval az első évek után voltak igen tehetséges és egyúttal 

jól fizetett, nélkülözést nem ismerő mérnökök, akik Kabay munkáját 

nevetségesnek tanották. (Azt kérdezem, hogy ugyanazok a tudósok 

tépelődtek-e azon, hogy a rómaiak mié11 nem használtak lézert 

Hannibál elefántjai ellen') 

.Mindezen előkészületek nagy részét ismét Péter llnanszírozta oly 

módon, hogy eladta a patikáját és házat vett Büdszentmihályon. 

A Kabay szülők és a családból is többen ellenezték az üzlet eladását. 

mert az mindaddig biztonságos, kényelmes életet biztosított. Az el

következő szűkös években azzal vádolták JC111ost, hogy kény

szerítette bátyjCtl, hogy köztiszteletben álló pozícióját feladja, de 

ekkor még mindketten mindent elkövettek, hogy a kis vállalatot 

életben tansák. A múlt tapasztalataiból okulva és a sok új felszerelés 

segítségével az 1928-as év jobb eredménnyel végz6clötl. Az aratás 

IC1zas munldja folyamán a kivonó traktor minden vá1·akozáson felül 

működött. Százharminchét tonna máknövényt préselt ki a gép, de 
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csak alig két tonna levet kellett teherautóval az üzembe szállítani. 
A sűrítő üst megint éjjel-nappal dolgozott és a hordókat egy ide
iglenes tető árnyékában tárolták, így etiedés nem lépett fel. A s~rító
keretekből a besűrített lekvárt is sokkal kényelmesebb tempoban 
lehetett tovább feldolgozni. Ez azt jelentette, hogy a gyárat vasár
naponként leállírhatták, és ami a munkásoknak még fontosabb volt, 
aratás idején egy-két hétre napszámos munkát tudtak az egytk nagy 
uradalomban vállalni. Ott termésben kapták meg a fizetést, így csa
ládjuk évi búza- és kukorícaszükségletét biztosítani tudták. Kabay 
megértette ezt, és az emberekkel mindig együttműködött, akkor 
is amikor a létszám a többszörösére növekedett. 

' Baráti és gondoskodó magatattásával elnyerte az Alkaloida min
den alkalmazottjának szeretetét és teljes hűségét. Déli szünetben 
néha futballozott velük, ismerte családjaikat, akik ételhordóban na
ponta ebédet hoztak nekik. Becsülte munkatársait, ?gyüttérzett v:
lük, osztozott gondjaikban és családjával együtt reszt vett esku
vőjükön. Akkoriban nem is lehetett olyant hallani, hogy egy főnök 
barátkozzék a munkásokkal, így nem sok időbe tellett, hogy a gaz
datisztek Kabayt szocialistának nyilvánították. Megdöbbentette őket 
az is, hogy szükség esetén János bármilyen nehéz vagy piszkos 
munkábart is segített. Öltözködésében sem követte a szokásokat. 
Abban az időben, mikor egy diplomást nyakkendő és zakó nélkül 
el sem lehetett képzelni, Kabay rendszerint gallér nélküli, úgyne
vezett orosz inget és pulóvert viselt, mely kevésbé korlátozta a 
mozgásban. 

Társadalmilag talán nem mindenki értékelte őt kellően a vidéken, 
cle ez az év meghozta az első igazi szakmai elismerést. 1928 szep
temberében Budapesten tartották a Második Nemzetközi Növénytani 
Kongresszust, és azon az Alkaloida mintát mutatott be a gyártott 
nyersmorfinból, sósavas morfinsóból és klorofillból is. Kabay ezt 
ítta a kísérő prospektusban: 

„Egy új vállalat ünnepnapja ez, mert most lép először nyilvá
nosság elé és mutatja be úttörő munkájának eredményeit a szakvilág 
előtt. 

A kongresszuson János találkozott Dr. Augusztinnal, aki bemutatta 
öt barátjának, a p{trizsi Per-rot professzornak. A francia melós kora 
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legkimagaslóbb botanikusa volt és húsz évig kísérletezett morfín
gyáttással, de sikettelenül. Az ő elismerése és gratulálása olaj volt 
Kabay ambíciójának tüzére. Sokszor könnyebb idegenektől elisme
rést kapni, mint azoktól, akik hozzánk közel állnak. 

A gyár 1928-ban úz kilogramm nyersmorfint termelt, ez az elő
zőnél sokkal jobb eredmény volt, cle nem elég ahhoz, hogy a vál
lalat életképességét biztosítsa. Az üzemet megint bővíteni kellett, 
hogy a hozamot növelhessék. Így újból megindult a hajsza a for
gótőke urán. Többek között a fölclművelésügyi Minisztériumhoz is 
kérvényt nyújtottak be, az Augusztin professzor által összeállított 
gyánási adatokra támaszkodva. Csodával volt határos, hogy a mi
niszter kifejezetten ércleklóclést mmatotl. Azt indítványozta, hogy 
a már adott 50.000 pengő kölcsönt részvényekre írják át, és egyúttal 
l'elajánlotra, hogy az állam még további 100.000 pengő énékben 
aláír Alkaloida részvényt. Egyedüli feltételként csak azt kötötte ki, 
hogy a vállaim szerezze meg a német szabadalmat, ugyanis akkor 
Németország volt Magyarország legfontosabb külkereskedelmi kap
csolata és fő piaca. Mindez részletezve volt a minisztérium egyik 
osztályának 1928_ c!eccn1beri jegyzékében, n1elyen a n1iniszter neve 
is szerepelt. Az ügyvédekre lürult a felaclar, hogy az fm1ralást és 
a szerződést véglegesítsék. A kornüny bőkezű aj{mlata reményt 
adott az üzem l'ejlóclésére és a pénzügyek javulására, s ezáltal az 
egész család karácsonyát boldoggá tette. 

Az 1929. januári közgyCiléscn a részvényesek egyetértettek a mi
nisztérium társulásával, mellyel a vállalat alaptókéjének megkétsze
rezésérc volt kilfnás. Megbízták Jánost, hogy a gyárat úgy bővítse 
ki, hogy évente 100 kg nyersmorllnt tudjon termelni, a korábbi 
eredmény úzszeresét. Vidám és gondtalan hangulat uralkodott, men 
tudták, hogy ha egy cégben az állam résztulajdonos, akkor az aka
dálytalanul bankhitelt is kaphat a napi kiadásokra. A siker egyik 
előfeltétele a magas cél kitűzése, de ha azt túl rövid idő alatt kell 
elérni, váratlan akadályba ütközhet és lúlzou megterhelést okozhat. 
Hogy a kitűzött mennyiségű termelést elérje, l\abaynak a gyárat 
egyik végétól a mCtsikig át kellell alakítania. Üj keverőket, üstöket 
rcnclcll, valamint nagyobb teljesítményű gőzgépet és kazC!nt is. Jel
lémzó rá, hogy a régi kazánt megtartotta, és auól kezelve ~1z nem
csak az épület flil('sél Lilla cl, de a munké1sok részére felszerelt 
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zuhanyzókat is. Sokan ezt is kifogásolták, mert a fürdőszoba akkor 
még a magánházakban is ritkaságnak számított. _ .. 

A sok új berendezés elhelyezéséhez természetesen az epuletet 
is bővíteni kellett. Mélyebb kutat fúrtak, egy tizenöt méter magas, 
faállványú hűtőtornyot építettek, és hogy állandó víznyom~st _biz
tosítsanak, a padlásra egy nagy ta11ályt szereltek fel. Arra szam1tva, 
hogy a többszörös teljesítmény eléréséhez sokkal több_ ny~rsanyag_ra 
lesz szükség, melyet csak a gyáttól messzebb fekvo foldek ber
lésével lehet biztosítani, Kabay még egy használt traktort is vett, 
amit az előzőhöz hasonlóan akart átalakítani. A dolgozók létszáma 
is növekedett, Kabay akkor már tizenkét állandó alkalmazottal dol
gozott. Mindezek az előkészületek nehéz munkát jele?tettek, de 
ugyanakkor sok örömteljes élvezetet is. Milyen bold~gsag vdt_ va~ 
donatúj felszereléseket, nagyobb gépeket rendelm, a tobb1t k1pv1tam 
és módosítani, ami azelőtt nem állt módjukban. Jánost mindenüll 
mosoly és kacagás kíséne, amikor az emberekkel tréfálkozott. Más
kor meg Balázs Árpád nótáit énekelte, meleg bariton h.angja be
töltötte a laboratóriumot, meg a lakást is. Mindnya1an cs;1k 
napsugaras, sikeres kimenetelt vának a jövőtől. _ „ 

Az eszközök kiválasztása és beszei-Lése sok urazassal prt. Hogy 
ezt megkönnyítse és hogy aratáskor a kél traktor és .~ gl'._ár mű
ködését folyamatosan ellenőrizhesse, Kabaynak gyors 1arrnure volt 
szüksége. Ezért, kis előleg mellett, vett egy oldalkocsis_ Harley D~
vidson motorkerékpárt. Ez igen hasznosnak bizonyult es nukor Ja
nos ráébredt ;ma, hogy élvezi a sebes vezetést, kedvenc spo1t
eszköze lett. Talán a munka me!lell ez volt egyedüli szenvedélye. 
Jó vezető volt, de az alföldi Ulakal lovas szekerek számára építették, 
nem gépjárműveknek. Aki látta, aligha felejti el, mikor egy este 
Kabay baleset után a sáros úton Miskolcról hazatért. Gál gépész 
az oldalkocsiban ült, eltört karja gipszbe téve, János fején pedig 
turbánszerű kötés takarta sérült homlokát. Szerencsére csak egy kis 
forradás maradt vissza a szemöldöke felett. 

A máktermelés megszervezése is n;tgyobb gonddal ján, mivel 
az előző év terményszükségletét tízszeresére kívántúk megnövelni. 
Mindaddig Kabay a gazdákkal csak kézfogással véglegesítette az 
egyezséget. Az új évben azonban sokkal több termelővel kellett 
t{irgyalnia, közöttük ismeretlenekkel is. Az igénybe vehető földeket 
János több szezonra akarta lekötni, azért mindegyik termelővel hi-
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vatalos szerződést ín alá. Ez volt a helyes üzleti eljárás, de ugyan
akkor pár hónappal később a vállalatot majdnem a bukásba sodorta, 
ugyanis a rövid boldog idő a vége felé közeledett. 

A bankkamatok emelkedése, az európai gazdasági helyzet rom
lása és a politikai zavarok a kormányt is a korábbi álláspontja 
megváltoztatására kényszerítették. A Földművelésügyi Minisztérium 
államtitkárát, akivel a cég előzőleg tárgyalt és megegyezésre jutott, 
leváltották. Mikor a vetés befejeződött, a szerződéseket aláírták, min
den gépet megrendeltek, és végleg nem volt rá mód, hogy 
visszalépjenek, 1929. március 14-i kelettel a minisztertől levél ér
kezeu az üzembe. Ebben tudatta az Alkaloidával, hogy mivel a 
végleges okmányt még nem írta alá, sajnálattal visszavonja a rész
vény vásárlására vonatkozó ígéretét. Úgy döntött, hogy rész
vényvásárlás helyett az eredeti 50.000 pengő maradjon meg 
kölcsönnek, hajlandó volt további 100.000 pengő kölcsöm is en
gedélyezni, de azt csak akkor, ha egy bank ad biztosítékot. Egy 
ismeretlen, küszködő cégnek működése első éveiben lehetetlen volt 
garanciát kapnia. Megint Augusztin professzor harcolt a cég ér
dekében és életben maradásáért. Sikeresen kijárta, hogy konccsz
szióképpen az egész kölcsönt megadják, mégpedig az első öt évben 
kamat nélkül. Ez azt jelentette, hogy a vásárolt felszereléseket ki 
tudták fizetni, de olyan nagy adósság mellett további bankhitelre 
nem is számíthattak, ami pedig szükséges lett volna a nyersanyag 
és a vegyszerek fedezésére. 

Az áprilisi közgyűlés hangulata természetesen igen pesszimista 
volt. A részvényesek a tőkéjüket féltették, néhányan még az eljárás 
helyességét és a gyár vezetőségének képességét is kétségbe vonták. 
Ez mélyen sértette Kabayt. Rendszerint azok, akik egy társaságban 
legkevésbé tudnak vagy akarnak a helyzeten segíteni, találnak leg
inkább erőt és időt a bírálatra. Bár János az igazgatóság rendel
kezésére bővítette az üzemet és ezáltal okozta az adósságot, az 
elvégzendő megalázó feladathoz az igngatók és részvényesek közül 
egy sem ajánlotta fel segítségét. Kabaynak szégyenkezve kellett min
den termelőt felkeresnie, azt kérve tőlük, hogy semmisítsék meg 
a szerződést, vagy adják a mák növényt egy évi hitelre. Milyen meg
alázó volt egy olyan tehetséges és nagytudású embernek némán 
hallgatni a gazdák szemrehányó durva kioktatását. Néhányan haj-
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landóak volrnk segíteni, mások bírósággal fenyegerőztek, de bizony 
sokan várakozús nélkül eljárásl indílollak. 

A ravaszi esők elmaradtak és májusban a rendlúvüli hőség ki
égelte az 1929-es máktermés kétharmadát. Az aratáskor még így 
is több minl háromszáz tonna nyersanyagot gyűjtöttek be, majdnem 
háromszor annyit, mint az előző években. Az oly sok szererettel 
és erőfeszítéssel kibővített gyár minden nehézség nélkül préselte 
ki és sűrítetle a fokozott mennyiségű máklevet. Szeptember végén 
a szárítókeretekben kilencvenegy mázsa félkész lekvár várta a to
vábbi lisztítást. Akkor egyszerre minden leállt. Nem volt pénz se 
munkabéffe, sem a1rn, hogy az út másik oldalán lévő vasútállo
másról az oldószereket ki lehessen vállani. Péter nem fektethelte 
be azl a kis pénzét sem a vállalatba, ami a patika eladásából meg
maradt, men bírósági ítélel szerinl a hilelezők mindent lefoglal
hatlak. Még József bátyjuk községi orvosi fizetésél is részben 
lelillollák, ami még löbb keserűségel és bizonylalanságol okozoll 
a családban. Csak 15.000 pengőre len volna szükség, hogy a kivonat 
feldolgozúsál befejezzék. Körülbelül 50.000 pengő é1tékű morfim 
nyerhellek volna abból, mellyel a kölcsönl vissza ludták volna ll
zetni és a legsürgősebb kiaclúsokat is fedezni lehetett volna. 

Nem voll sem hilel, sem irgalom, sem remény, hogy az 1929-es 
lermésl megmenlsék. Ami kis pénze Kabaynak még maradt, ki
osztotta az en1berek közöu, és nünclen egyes 1nunkásnak írásban 
igazolásl acloll arról, hogy a vállalal mennyi fizeléssel tartozik neki. 
János megköszöme hűségükel és megmagyarázta, hogy miért van 
ő még mindig meggyőződve a gyár sikeres jövőjéről. Megmondla 
nekik, hogy szabadon kereshetnek üj állást, és azzal hazaküldle 
őket. Az üzemel bezárták. 

Kabayné naplója híven lükrözi, hogy mil jclemelt számukra a 
gyár leúllüása: 

., 1929 ősze. Mélypornja minden nyomorúságunknak. Mi ludjuk -
csak mi ludjuk -, hogy élclképes és élni fog, mert élnie kell! i\ 

mi hilünk adja neki az erőt, mikor mindenki feladla már az élclél. 
A nyersanyag jó és a lddolgoz{1s most már lcljcsen kiépílvc készen 
áll, bizlos és elegáns. Csak nem lehel dolgozni, micsoda rarnaluszi 
kín' Micsoda rcménylclen sölélség, nyomor, gúny, elhagyollS{lg. Tűr
nünk kell a bccsn1érk) gyan(1sítttsokat, gyalCtzkod:isokat.. 

Egy család becsülete, élete, boldogsága, jövője, egy világra szóló 
találmány léte vagy pusztulása van kockán." 

Végül is a mindig hűséges Augusztin professzor a Földműve
lésügyi Minisztériumtól kijárt további 15.000 pengő kölcsönt, mely 
ugyan az év munkáját nem menthette már meg, de elhárította a 
cég hivatalos csődbe jutását. A gyár még így is 98.000 pengős vesz
teséggel fejezte be az évet. Az árverezők megszállrák a telepet. 
A gépeket a többi felszereléssel együtt az állami kölcsön zálogául 
lefoglalták, így azokhoz senki sem nyúlhatott. Szerencsére Kabayék 
szerény bútorzatát az mentette meg az árverezéstől, hogy a nyugták 
Kelpné, János anyósa nevére voltak kiállítva. Minden mást, ami 
mozgatható volt, elvittek. János kedvenc motorkerékpárját ugyanaz 
az ügynök vásárolta vissza tized áron, aki fél évvel előbb eladta 
azt nekik, persze a részleteket még azután is évekig kellett fizetniük. 
A vállalat elnökének, dr. Szabónak a tevékenysége okozta talán 
a legfájóbb sebeket. Az elégedetlenek szószólója volt és sorra fag
galta a munkásokat, ki akarta kényszeríteni belőlük, hogy Kabayt 
hanyagsággal vagy csalással vádolják. Nem ján eredménnyel, az 
emberek hűségét nem tudca megtörni, csak a sebet mélyítette. 

Ha valaki összeesik az úton, azt legtöbben kikerülik, mintha észre 
sem vennék, de olyanok is akadnak, akik belerúgnak. Oda rúgnak, 
ahol a legjobban fáj. Az árverések még folytak, mikor 1929 jú
liusában a járás fószolgabírójától egy levél érkezett az Alkaloidába, 
mely kélségbe vonta Kabay munkájának törvényességél: 

bár a vállalat három éves fennállása órn jelentékeny meny
nyiségű nyersanyagot dolgozott fel, bódítószemek minősíthető ópi
umalkaloidot forgalomba nem hozolt. Tekintene! arra, hogy ez az 
énhetellen körülmény a Népszövetség előtt is magyarázatra szorul, 
jelemse, mi a magyarázata a fent elmondottaknak és mi az oka 
annak, hogy a szóban forgó üzem az eredeti tervekkel ellemétben 
mindez ideig semmiféle bódílószen nem hozoll piacra. 

Kabay indokló válaszál és az egyelem igazolásál a hivatal el
fogadta, de a vádaskodás nem növelte sem fános önbizalmál. sem 
pedig hilelél a községben. , · 
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Leállt a gyár, de a csukott kapu nem tudta kizárni Kabay egyed?li 
igaz barátait, az elbocsátott dolgozókat. Egymás között névsoit ~l
lítonak össze, és az egy évig tartó hosszú kényszerszünet alatt m;n
den áldott nap egyikük megjelent az üzemben, hogy a kazant 
kezelje, mely a laboratóriumot fűtötte és meleg vizet biztosított. 
Vigyáztak, hogy a csövek ne fagyjanak szét, olajozták a gépe~et 
és tisztán tartották az udvart. Segítőkészségük még ezzel sem ert 
véget. Mindnyájan tudták, hogy Ilona kis nyugdíjából az elár;.ere,zett 
motorkerékpár részletei mellett alig maradt valami a legszuksege
sebb vásárlásra, és a család csak abból a kis zöldség)Jól és csirkéb,ól 
élt amit a hűséges Zsuzsanna a kertben tartott. !gy a verandan 
re~gelenként gyakran találtak egy kosár burgonyát, tisztítot; kacsát, 
vagy a disznóölésból kóstolót. Akik azt hajnalban odatettek, nem 
vának köszönetre. 

Kabay családjának életében 1929 karácsonya volt a legmélyebb 
pont. A megpróbáltatás, melyet az a tél mért rájuk, tönkretett volna 
bármely átlagos házasságot, de őket a szenvedés még jobban egy
befornsztotta. Testvérei viszont Jánost okolták, hogy álmaik nem 
valósultak meg, siratták elveszett pénzüket, bár mindegyiknek v?lt 
annyi jövedelme vagy félretett kis tanaléka, hogy n;egsz_ol~o.tt tar
sadalmi életüket nagyobb zökkenő nélkül folytathattak. f1veruk ,re
ménytelen helyzetéről, bár az nyilvánvaló volt, nem vett~k :udomast, 
vagy talán úgy érezték, hogy megérdemelte azt. Aki ehseget ne1;1 
tapasztalt, nem képes megéneni annak a szónak még a fogalmat 
sen1. 

Karácsonyra a két gyerek részére a pesti nagymama gondos
kodott ajándékról, így !lona csak Zsuzsannának és Gábor kocsisnak 
akana megköszönni, hogy hónapokig fizetés nélkül hűségesen ve
lük maradtak összeszedve az utolsó pénzt a házban, valami kis 
ajándékot akart nekik venni, de a boltos szóba sem állt ve_le,, me::r 
az adósságukat nem tudta rendezni. Sírva tél1 haza a kozsegbol 
és a szégyen még sokáig égette az arcát. 

Elérkezett az idő az üzen1ben az önbírúl~nra és a szán1vctésre. 
Az lett volna a szokásos üzleti eljárás, ha csődöt jelemenek be, 
a barátok és hitelezők bocsánatát kérve viselik a következményeket 
és máshol valami újjal próbálkoznak. Kabay azonban nem volt üz
letember és még kevésbé átlagos egyéniség. Itt megint Ilona naplóját 
idézem: 
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„Sokan kérdezték csodálkozva: egy tehetséges erős fiatalember 
miért nem hagyja veszni a veszendót és mién nem megy dolgozni 
másutt, a járt biztos úton? Ő, aki olyan büszke volt, oly gerinces 
és önérzetes, mién túri el mindezt a megalázást? Nem tudta, nem 
érezte át senki, hogy mi tönénik itt. Az eszme, amit Isten oltott 
be Kabay János lelkébe, nem vehetett kitérőt. Az élet, amit ó élt, 
már nem az ő élete volt, hanem a kiválasztottaké. Megállás nélkül 
csak előre kellett menjen a cél felé. 

Én nem tudtam segítségére lenni, csak kísértem őt reszkető szív
vel, bizakodva, hogy a célnál majd boldogság és pihenés vár ránk. 
De ő biztos előrelátásával érezte, hogy rövid az ideje, s ha célhoz 
én, mindazt amié1t küzdött, mindenkit akit szeretett, itt kell hagynia. 
Ilyenkor szorosan ölelt minket magához és szomorú hangon mond
ta, mit kell tennünk, ha ó már nincs velünk Én hevesen tiltakoztam 
egy ilyen végzet ellen, mert olyan erősen éreztem tiszta, meghitt 
családi életünk felett az Isten áldását, hogy el sem tudtam képzelni, 
hogy valaha is összeomolhasson." 

A bezárt gyárat barátai gondozására bízva Kabay kis családját 
felvitte a fővárosba, hogy a fagyos téli hónapokban anyósa meleg 
szerető otthonában találjanak menedéket. A gyerekeknek minden 
nap vakáció volt, amit a nagyanyjuk kényelmes, régimódi lakásában 
töltöttek. A nyugodt légkör, a séták a közeli parkban és az ötödik 
emeleti erkélyró! a sok látnivaló teljes változást jelentett falusi éle
tükhöz képest. Orákig el tudták nézni a forgalmas út másik oldalán 
a lovasokat, akik a Vérmezőn akadályversenyre treniroztak, fölöttük 
a királyi várat és a távolban pedig a budai hegyeket. Esténként 
szemük hűségesen követte a nagykabátos, kucsmás alakot, aki 
hosszú póznájával egymás után gyújtogatta a díszes gázlámpákat 
a járda szélén. Mikor eljött a lefekvés ideje, nagynénjük mesélt 
nekik utazásairól, távoli országokról, tengerről és idegen népekről, 
akik másféle furcsa nyelven beszélnek. 

Abban a biztos tudatban, hogy családja jólétéről Kclpné sze
retettel gondoskodik, Kabay minden erejét arra fordította, hos'Y is
mét elkezdje a harcot az anyagi támogatásén. Dr. Auguszlinnal vagy 
egyedül, minden reggel ott találta őt a különböző Ctllami hivatalok 
osztályvezetőinck várótermében. A földművelésügyi Minisztériumot 
nemcsak arról próbálta meggyőzni, hogy milyen előnyös volna az 
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országnak, ha belföldön lehetne morfint gyártani, hanem azt is 

hangsúlyozta, hogy az általuk korábban adott kölcsön reménytelenül 

elveszne, ha a vállalatot csődbe kényszerítenék Az utóbbi érvelés 

eredménnyel járt, ugyanis az államtitkár megígéne, hogy kivizsgálja 

az Alkaloida ügyét. Ez nem jelentett határozott sikert, cle mégis 

megnyiwtta az utat a jövendő tárgyalásokhoz. 

Az igazat megvallva meg lehetett érteni a hivatalnokok vona

kodását. Az eljárás sikere teljesen az alföldi időjárás szeszélyétől 

függött. Az aratást hat héten belül be kellett fejezni. A helybeli 

máktermés nem volt elegendő hozzá, és hogy távolabbi földek ter

mését fel lehessen használni, több mobil kivonóra és teherautóra 

lett volna szükség. Még abban az esetben is, ha minden felszerelés 

rendelkezésre állna, egy rendkívüli szárazság vagy pár hetes júniusi 

eső megtizedelheti a termést. 

Budapesti tanózkodásuk alatt egy külföldi ajánlat adott pillanatnyi 

reményt a helyzet javulására. Boehringer, a nagy német vegyészeti 

gyár mutatott érdeklődést a szabadalom iránt. Hajlandóak lettek 

volna az előző év félkész árujának feldolgozását is finanszírozni. 

/\ vilf1gszerte isn1crt vállalattal való társulás átsegítette volna az Al

kaloidát a válságos időkön és kényelmesebb, sokkal eredményesebb 

jövőt is biztosíwtt volna. Dr. Augusztin ekkor megim tanúságot telt 

igaz barátságáról. Mint a Kísérleti Állomás igazgatója, rendszeresen 

utazott külföldre. Elintézte a minisztériumnál, hogy János mint mun

katársa elkísérhesse Németországba, a kormány költségére. Így tör

tént, hogy együtt utaztak Hamburgba, a Boehringer cég központi 

irocl{1jába, hogy tárt,>yalásokat folytassanak és a magyar morfinmin

tákat bemutassé1k. Két napig a németek vendégei voltak és a meg

beszélések ercclménycscknek ígérkeztek. Olyan nagy önbizalmuk 

volt, hogy hazajövet Darmstadtba kilérőt tettek, ahol a Merek cég 

vezetőségének is bemutatkoztak. Az Alkaloidának nem állt mód

jában a tárgyalúsok folytatásához szükséges többszöri utazás költ

ségeit fedezni, így örömmel fogadták el egy szabadalmi ügyvivő 

ajánlatát, aki közvetítőként kívánt szerepelni. Amikor a németek 

hirtelen visszaléptek a javaslattól, utólag tudta meg Kabay, hogy 

a segÍlséget fclaj:inló C1gynök tiszteletdíjként olyan 1nagas szúzalékot 

követelt, amely lloehringeréket felháborította. Ráadé1sul az Alkaloida 

nat,'Y adóss!1ga is elijesztette őket 
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Hazatérése után a politika és a felelőtlen hírszolgálat újabb aka

dályt gördített Kabay útjába, ami még jobban megnehezítette bi

zonytalan helyzetét. A Népszövetség 1925-ben kidolgozta a Második 

Kábítószer Egyezményt, cle évekbe tellett, núg az egyes tagállamok 

kormányai azt elismerték és törvénybe iktatták. Budapesten az or

szággyűlés 1930 januárjában tárgyalta az Egyezmény elfogadását. 

Természetesen a sajtó figyelemmel kísérte az alsóház napirendjét. 

Egy közismert újságíró tollából cikk jelent meg az egyik nagy pesti 

lapban „Morfin- és kokainmánia" címmel. Helyesen írta le a Nép

szövetség munkájának előnyeit, a kábítószer ellenőrzés szükséges

ségét és az új nemzetközi egyezményt, de minden előzetes kutatás 

nélkül, a gyárat meg sem látogatva, az Alkaloidát is a lelkiismeretlen 

nyerészkedők sorában, a feketézők között említette meg. A cikket 

egy német_ n_yelvú újság is leközölte és ezt követően Nyugaton 

meg azt rs inak, hogy Magyarország talán a narkomániások otthona 

lett. Kabay ezt már nem állhatta meg szó nélkül. Erőt vett a nyil

vánossC1gtól visszahúzódó szerénységén, melyet a vállalat bizony

talan jövője kényszerített rá és bejelentette, hogy a Gyógyszerész 

Egyesület évi közgyűlésén fel kíván szólalni. Így ketillt sor arra, 

hogy 1930. március 1'í-én „i\ morfingyártás magyar módszere" cím

mel előadást tartott az összegyűlt többszáz kollégája előtt. 

Régi vágya volt, hogy szakmai körökben ismertesse munkáját, 

ezt az alkotását megillető büszkeséggel szerette volna megtenni, 

nem pedig önvédelemből, magyarázkodé1ssal, mint amire jelen eset
ben szükség volt. 

Beszéde elején Kabay visszautasította a burkolt vádat, mely sze

rint hasznot akar húzni a kábítószer rabjainak szenvedéséből. Ezt 

követően bebizonyította, hogy éppen ezzel ellenkező szándék ve

zeti. Beszámolt kísérleteiről, azutém részletesen leírta a gy{utás mód

szerét. Hangsúlyozta, hogy milyen előnyt jelentene a~. országnak, 

ha a kis vállalat tovább múködhclne, mivel mindeddig az ö'sszes 

alkaloiclszcírmazékot nagy költséggel klilföldról kellett behozatni. 

Említette, hot,')· a gazdáknak nagy segítséget jelentene, ha ahclvctl. 

ho.t:.y a földet parlagon hagynák vagy lucernát termelnének, jÓI n: 
zcto núkot vethetnének vctésforgókénl. Hivatkozott a független 

szakénók igazoléts{1ra, mely szerint az Alkaloida últal gy{rnott ,morfin 

dismcncn a legtisztább a piacon, és hogy az egész elj{1rás milyen 

könnyen dlen(irizhctó. ami eddig scinte lehetetlen volt. Felhívta 
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a hallgatók figyelmét arra, hogy mind a Nyugaton készült alka

loidoknak, mind a feketepiaci heroinnak a nyersanyaga az ópium, 

amely magában is hatásos kábítószer és ellenőrzés nélkül számtalan 

kézen megy keresztül. A büdszentmihályi gyárban viszont a termelés 

minden szakasza nyitott könyv az állami ellenőrzés számára. Be

fejezésül Kabay önként felajánlotta az eljárását minden államnak, 

amely hajlandó felvenni a harcot azon bűnökkel szemben, ame

lyekkel őt vádolta az újság. 
A konferencia elfogadta János éiveit, a Gyógyszerészeti Szemle 

szó szerint közölle beszédét és hozzáfűzte elismerését, sót dicséretét. 

A napilapokban nem jelent meg a korábbi cikkel kapcsolatban sem 

cáfolás, sem visszavonás, dehát ahhoz pénzre vagy összeköttetésre 

lett volna szükség. Kabaynak egyik sem állt rendelkezésére. 

A gyűlés után nem maradhattak tovább Budapesten, mert Vilma, 

Ilona bátyjának felesége tüdőgyulladásban elhunyt. Albert, Ilona 

testvére katonatiszt volt egy kiképző táborban, így tízéves kisfiának 

gondozását a Kelp nagymama vállalta magára. Kétszobás lakása 

már túl szúk lett volna hét személy részére. 

Visszalé11ek a halálosan nén1a gyárba, n1ely n1ég a szokásos lük

tetés nélkül is az igazi otthonuk volt. A munkások egymás után 

keresték fel őket, nem vádaskodva vagy panaszkodva, csak együtt

érzéssel és érdeklődéssel, bátorítást remélve a jövőt illetőleg. Egyi

kük sem keresett más munkát. Nemigen len volna lehetőségük állást 

találni, kivéve a csoponvezetó szakembereket, akiknek könnyebb 

lett volna, de azok oly vakon hittek Kabayban és a gyár jövőjében, 

hogy nem is próbálkoztak más munka után nézni. János egyik 

fő vágya az volt, hogy ezeknek az embereknek jólétet biztosítson, 

ezéit sajgó szívvel látta szegénységüket, melyért magát vádolta. Pár 

napnál tovább nem bína türelemmel, Jóska bátyjától útiköltséget 

kén és vonattal Pestre utazott. Teljesen pénz nélkül ment, pár fil

léll'el a zsebében. Szerencsére a téli fagyok már elmúltak, men 

szállása nem volt, kivéve egy-egy éjszakára, melyet egy barátnál 

vagy távoli rokonné1l tölthetett. Tárgyalásokon vett részt a minisz

tériumban, amelyekre lyukas cipőben és kopott öltönyben ment cl, 

miut'1n az előző éjszakCtt a vasútállomáson töltötte. Milyen más világ 

volt a főváros, mikor nem volt fedél a feje fölött és éhes volt. 

Budapest, Közép-Európa Párizsa, elegáns kávéházaival, színházaival 
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é~ fo;galmas, ne_onfényes körútjaival ellenséges, üvöltő kórengeteg

ge valtozon. Mar nem látta a híres épületeket és templomokat 

sem a_ v~r~t körülvevő ötszáz éves városnegyedet, még a Duná; 

sem _k1vdagitott kecses hídjaival, vagy azok tükörképét a vízen. Csak 

azt erezte, hogy fagyos volt az aszfalt, szél fújt a padokon és a 

meleg otthon egyre távolabbnak tűnt. 

Ilona 1;1e?érezte férje reménytelen helyzetét és együtt akart vele 

l~n111 a va.lsagos ~1etekben. A két kisgyereket Péter házvezetónójére 

b;zv_a _felsietett_ Janoshoz a fővárosba. Valószínűleg édesanyja se
gitsege~d ;negmt kivettek egy kis albérleti szobát és egy hónapon 

keres~tul Jarták a kü;önbözó minisztériumok osztályait, hosszú órá

kat toltottek a remelt kihallgatásokra várakozva. Nemcsak állami 

hiv~tal?kban ~erestek támogatást, de néhány nagy pénzügyi tár

s~sagnal is, ba; onnan még kevesebb biztatást kaptak. Kitartásuk 

veg_ul _is„eredmennyel járt. Ilona nagybátyja, Juhász altábornagy jött 

segnsegukre, kihasználva befoly;ísát a vezérkarnál. A Honvédelmi 

Mi~is~térium közbenjárása révén Mayer János, ugyanaz a földmú

velesugyi n11111szter, kinek levele az előző évben a katasztrófát okoz

t~ hozzáj(tn;_lt ah_hoz, hogy az állam megelőlegezze a szükséges 

b.00_0. pengot a felbehagyott gyártás befejezéséhez Kikötötte, hogy 

egy altala kinevezett szakénó ellenőrizze az üzem kísérleti terme

lését, akinek a jelentése alapján fog a kormány dönteni az Al

kaloiclával val~ t?v_ábbi együttműködésről. Ez megint csak ígéret 

vdt'. clc_ Iv_abayek orommel mentek haza, hogy a l"élbehagyott gvánás 
befe1ezesere felkészüljenek. ,,.. 

Csak kis idő óta volt Kabay Büclszentmihálvon amikor a fó

v;írosból lá:ogató érkezett hozzét. Az egyik pénz(Ígyi' vállalat küldte, 

hogy vizsgalia felül, a könyveket és nézzen körül a helyszínen. A 

neve \V~ndler 1V!ddos volt, egy zömök, simamodorú városi üzlet

ember. Eppcn nem volt állása, és mikor a bankároknál állásért je

lentkezett, mintegy próbaként oclaadtC!k neki ezt a megbízatást 

;ve;1dlc'. elv3l_t ember volt. Egyik szemét mindig a nőkön felejtette: 

Alias nclkul Is mindig kifogé1stalanul öltözködött, jól tudta magát 

cladn1. M111cl 1ellcmbcn, mint kinézetben János tökéletes ellentéte 

volt, aki p{1r évvel volt idősebb n;íla. „\ kölcsönt az Alkaloida részére 

?cm v·églcgcsítctték, de Wcncllcr az ottléte alatt felismerte a helyzetet 

es 1ncgnycrte a h;ízasp{1r bizaln1;íl. I\lcggyőzte őket, hogy szükség 
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van egy állandó budapesti képviseletre. Felajánlotta, hogy a kor
mánnyal folytatni fogja a tárgyalásokat, hogy így Jánost a költséges 
utazásoktól megkímélje, és ami még ennél is fontosabb, lehetővé 

tegye Jánosnak, hogy minden idejét a gyárban töltse, mert ott volt 
rá a legnagyobb szükség. A Kabay fivérek ezt elfogadták, és ezen 
szóbeli megállapodással kezdődött el Wendler Miklós kaITierje az 
Alkaloidánál. János halála után ő lett a legnagyobb magánrészvényes 
és a vállalat vezérigazgatója. 

Minden kész volt a próbagyártáshoz. Kabay az emberek közül 
csak néhány szakmunkást hívott vissza, akiknek a segítségére fel
tétlenül szükség volt. A kapott pénz legnagyobb részét a régi adós
ságok kifizetésére kellett fordítani az oldószer-, alkohol- és 
szénszállítók részére, men hónapokkal korábban ezen anyagok hi
ánya miatt kellett szüneteltetni a termelést. J\ félkész termékből 

az idő megszedte a vámját. A szárító állványokon lévő lekvár egy
harmada penészesedés miatt kárba veszett. A sűrítményből azonban 
maradt több tonnányi kiszáradt fekete massza, melyet fel lehetett 
dolgozni, hogy beindítsák az üzemmenetet és reményt nyújtsanak 
a jövőre. Szívet melengető látvány volt, hogy számos dolgozó, akit 
János akkor még nem tudott alkalmazni, látogatás ürügyén beszi
várgott a gyárba, azután ott maradt segíteni. Ők ugyanannyi bá
torítást adtak, mint amennyit kaptak. A gyár ugyanúgy az ő 

gyermekük is volt, mint ahogy Jánosé és Ilonáé. 
Ezen időszakban még egy vendég jött Budapestről. A kormány 

által kinevezett szakértő dr. Spergely Béla személyében érkezett, 
hogy a vállalat gazdasági életképességét megvizsgálja. Mayer mi
niszternek eITe a feladatra nem is lehetett volna jobb választása. 
J'vlintha tudtán kívül is meg akarta volna gyógyítani azokat a sebeket, 
melyeket korábbi tettei okoztak Dr. Spergely a Magyar Gyógyszer
tudományi Társaság elnöke volt, egy gazdag üzletember, aki amellett 
hogy az egyik legnagyobb gyógyszertir tulajdonosa volt, egy la
boratóriummal is rcndelkezell, ahol licenc alapján tableuákat pré
sellek és orvosságokat palackoztak. 

Dr. Spergely minden iránt fogékony volt, kedvessége és őszinte 
magatartfrsa kezdettől fogva jó hatússal volt Kabayra. Három hó
napig tanó megbízatása alall hetente utazott a fővárostól 200 ki
lométerre és pár napot az elórehaladús ellenőrzésére szf111t. Számos 
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látogatása alatt bőven kínálkozott alkalom az őszinte beszélgetésre. 
Spergcly nagyrabecsülését fejezte ki Kabay úttörő tudományos tel
jesítménye iránt. Bátorította és sürgette Jánost, hogy ne hagyja, hogy 
a m111dennapi küzdelmek elvegyék az erejét a módszer tökélete
sítésétől és biztatta, hogy új kihívásoknak tegyen eleget. Nem tudta 
eléggé csodálni a házaspár lelkesedését, ahogyan a kimerítő mun
kába belevetette magát. Annyira munkaerő szűkében voltak, hogy 
Ilona minden elemző munkát maga végzett, és János nemcsak a 
morfimisztítást és kristályosítást csinálta sajátkezűleg, hanem a ki
vonás folyamán az üstöknél és a keverőknél is felváltott egy-egy 
dolgozót. 

A felügyelő iránti kölcsönös megbecsülés meleg barátsággá fejlődött, 
és Kabayék egy második jótevőrc találtak, aki a jövőben jelentős be
folyását aITa használta fel, hogy az Alkaloida érdekeit megvédje. 

A gyárban a vizsgálatot 1930. október végére befejezték. Az elő
állított tizennégy kilogramm morfinnak és a hozzávetőlegesen ezer 
kilogramm klorofillnak az összértéke 19.700 pengő volt. Ez még 
egyharmada sem volt annak, amit a vállalat teljesíthetett volna, ha 
nem lettek volna megszakítások a tennelésben, valamim be nem 
tartott ígéretek. Hogy a veszteség még tragikusabb legyen, egy teljes 
idény nyersanyaga kiesett. Abban az évben mákot se nem vetettek 
se nem arattak. Az anyagveszteség jelentéktelen volt ahhoz a kárho; 
képest, amelyet a cég hitele és hangulata, valamint az alapító bi
zaln1a és egészsége szenvedett. .c'\z úrverések, a törvényszéki ki
hallgatások, a megalázó pénzfelhajtás, a nem elégséges étkezés, 
de legfőképpen saját fivére bizalmatlansága és nyílt vádaskodása 
mély nyomot hagyott Kabayban. Allandó feszültségben élve és mi
nimális pihenés melleu dolgozva, hogy magát némileg felrázza, min
dig erós kávé[ ivou és naponta mintegy száz cigarellát szívott. A 
gyár beton aljzata, valamint azon időszak, melyet Budapesten meleg 
ruha nélkül töltöll, Kabaynál ízületi gyulladf!st okozott, melv a ké
sőbbi években kis híján mozg'1sképtelenné tette. De soha;em állt 
1ncg. 

Egy váratlan németországi utazás rövid változást hozott ebbe a 
zord, nyomasztó időszakba. Kél évvel ezelőtt, 1928-ban. amikor 

11 kormány a végzetes részvényvf1sC1rlást felajánlotta, az Alkaloida 
megkérvényezte a német0t·szC1gi szalxrdalrnat. Mivel akkoriban Né-
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metország volt a legnagyobb piac a kontinensen, a szabadalom 
megadását az ópiumkartell hevesen ellenezte. A leghangosabb tá
madó a Hoffmann la Roche svájci cég volt, mely Németországban 
számos gyártóüzemmel rendelkezett. A németek a magyar szaba
dalmi kérvényról évekig nem vettek tudomást. Majd 1930 októ
berében meghívták Kabayt, hogy ügyét, a zöld eljárási szabadalmat 
a berlini törvényszéknek bemutassa. Augusztin professzor is kapott 
meghívást, minthogy az Egészségügyi Minisztérium részéról 6 volt 
a hivatalos kábítószer ellenőrző képviselő a gyárban. Így történt, 
hogy a két barát a minisztérium költségére együtt utazott. Az utazás 
alkalmával arra is jutott idő, hogy a nevezetességeket is megte
kintsék. János benyomásait és érzéseit a feleségéhez írt levele tük
rözi legjobban: 

„Budapest, 1930. november 10. 
Édes jó Ilucim! 

Ma reggel érkeztem meg, már itt várt a Te leveled, aminek vég
telenül megörültem, de azonnal felmentem (az irodába), ma ál
lítottuk össze a beadványt a minisztériumnak, 32 oldal. .. Most jöttem 
haza, hogy üiak az én drága jó Ilucimnak .. 

Berlinben azután egészen jól ment minden. zavar nékül felér
keztem. A pályaudvaron várt Augusztin, a szállodába menve csak 
annyi időm volt, hogy gallén váltsak, már menni kellett Boashoz 
(az ügyvéd) előzetes tárgyalásra. Képzelheted, milyen rossz volt, 
még a vonat a fülemben zakatolt, és nehezebbnél nehezebb kér
déseket vagdostak hozzám, hogy a vegyész szakértő megértse a 
dolgot és minden eshetó kérdésre készen legyen. Szegény Augusztin 
egészen kimerült a sok beszédben. 

Másnap a híres berlini Friedrich Múzeumot néztük meg. Oly gyö
nyörű dolgokat láttam, hogy a szívem fájt, miért nem láthawd Te 
is kicsi szívem, hiszen Te még sokkal jobban tudnád élvezni. Mi
chelangelonak egy szobrát ötször is visszamentem megnézni, olyan 
szép volt, hidd meg, hogy szinte vér lüktetett ereiben. 

Pénteken jött a nagy ütközet. A bíróságnál tudtuk meg, hogy 
Hoffmann la Roche-ék nem jöttek el, de mint német céget a bíróság 
védelmébe vette. Borzalmas nagy pofával folyt le az egész, cir
kusznak is beillett volna. Ezen a tárgyaláson három bíró is volt 
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és egy vegyész szakértő. Elkerített emelvényen földig leterített zöld 
asztal mellett ültek. Kétszer is ki kellett vonulnunk. A végén mégis 
Hof~mann .la Ro~.he. minde~ támadását elvetették. Most ezek alapján 
fog1ak velunk kozolm a vegleges szöveget, ami ellen ha nincs ki
fogásunk, adják ki a patentet. 

A svájciak taktikáját nem értem, ha csak nem az, hogy úgyis 
alulmaradtak volna, és így majd azt mondják hogy a kedvünkétt 
álltak félre. ' 

D~lután Gilg .. berlini professzor a Schering-Kahlbaum céggel ho
zott ossze bennunket, akik nmcsenek a kartellben, morfinnal eddig 
nem foglalkoztak, de szívesen bekapcsolódnának az üzembe ha 
m:gC.el:ló ~l.~tformot tudnánk találni. Én kifejtettem, hogy mi a ~eg
eroso~es uqan vagyunk, számunkra Magyarország biztosítva van, 
ahol labunkat megvetve a továbbfejlődés (útja) is nyitva áll. .. Abban 
maradtunk,_ hogy 1 OOO és 3000 kg-os szállításra teszünk ajánlatot. 
_ Inner; meg este. r~dultunk Dresdába, miután minden elég jól ment 
es a muzeumok rrant doppingolva voltam ... Igazán nem bántam 
meg. Még il~en_ csodálatos műveket nem látttam. A Tata (ahogy 
a _gyerekek h1vtak Dr. Augusztint) szerim ilyent csak Itáliában vagy 
Panzsban lehet lámi. Kiemelkedő pomja a Sixrusi Madonna ere
~eriben ... No de ezekről még fogok mesélni. Vasárnap este indultam 
es ma reggel 9-kor érkeztem meg (Pestre). 

Jóskának légy szíves elbeszélni a dolgokat, minden rendben 
111egy, csak ne veszítsék a türelmüket, ha most egy-két hétig nem 
~on semm'. nevezetes fordulat. Nekem még igen sok dolgom lesz, 
1gy hosszu levelekre ne számítsanak. 
_ Édes jó Ilucim, oly nehezen várom, hogy újra köztetek lehessek. 
En nem. is tudom, a jó Isten miért is kívánja, hogy oly sokszor 
elszaka~JLmk egymásról, mikor mi csak akkor vagyunk boldogok, 
ha egyutr lehetünk. Drága kis szívem, nyugodtabb idők jönnek, 
de meg nekünk oly sok és súlyos munkát kell kereszrülküzdeni 
még~edig megállás nélkül, amit jól tudod, hogy csak mellened bí'. 
rok, '.gy egyedül_ nincs erőm ... Neke:n hiányzol nappal és éjszaka, 
rnmchg csak a tavolságot mérem... Igy egyedül mindig a mi ke
gyetlen sorsunkra gondolok, ami hajt, úz folyton előre, új ismeretlen 
utakon, nem túr megállást. Pedig én úgy szeretnék leülni a Te 
lábaidhoz és szótlanul merengeni vissza a már megten útra, kiszedni 
onnan mmden kedves emléket, mim megannyi drága virágot ... Mily 
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gyönyörű csokrom volna nekem és milyen . nagy gyerek tudn~k 
lenni, hogy rudnék én akkor kacagni. De hiszem, hogy ezt meg 
megteszem, hisz a jó Isten szeret bennünket„. 

Nehezen vár Benneteket és sok sok csókkal hív a Ti árva apu
kátok és a Te bolondos 

.Jánosocl" 

Dr. Spergely tárgyilagos, de lelkes jelentése megérkezett a mi
nisztériumba a személyes ajánlásával együtt, mely szerint a módszer 
és Kabay méltó minden támogatásra. Érdemes az összefoglalását 
idézni: 

,.A Kabay-féle morfínelóállítás lehetőséget nyújt az országnak ami, 
hogy tisztán belföldi nyersanyagból és legnagyobbrés~t belföldö'.1 
termelt vegyszerekkel, morfin és annak sói, valanunt tarsalkalo1da1 
előállíthatók legyenek. A gyár gépi és technikai berendezései üzemi 
szempontból nézve teljesen megfelelnek évi 300 kg morfin és mel
léktermékei elóllít:ísára. A gyár rentábilis, ha egész éven át fog
lalkoztatva van. Az állandó üzemben tartásához 150.000 pengő 
üzemi forgótőke szükséges." 

Nem sokkal ezután a kormány határozott ígéretét Dr. Augusz
tinhoz továbbította. Mayer miniszter személyesen küldött üzenetet, 
hogy a morfinelőállítás folytatását kívánja és kinyilvánította azon 
szándékát, hogy megoldást óhajt találni, mely kisegítené az Alka
loidát a nyomasztó helyzetéből. A vállalat jövőjét ugyan megmen
tették, de azon az őszön nem könnyítettek sanyarú helyzetén. Nem 
volt nyersanyag. A megmaradt pénzből János akkori segítőit részben 
kúqJótolta, mindnyájukat tájékoztatta a fennálló helyzetről és kö
vetkező évi tecveiről. Télre a kapukat ismét bezárták, de már nem 
a megelőző év reménytelen bizonytalans{tgdval. Az emberek a ta
vaszi múkvetéshez megkaptúk az utasításokat. Megint összeállították 
a napi sorrendet, hogy felváltva őrizzék az üzemet, amely csendes 
volt, mégis az élet parazsa izzott minden sarkában. November kö
zepe volt és a csalúd elment téli menedékhelyérc, a nagymama 
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budapesti lakásába. A gyerekek számára ez a meleg kényeztetést 
és a karácsonyi előkészületeket jelentene, de a szüleik részére az 
új csata, a kodeinkutatás megkezdése volt. 

Az op1um alkaloidokra vonatkozó napi 01vosi recepteknek csu
pán kb. tíz százalékát teszi ki a felhasznált morfin. A származék, 
mely a piac több mint nyolcvan százalékát alkotja, a kodein, más 
néven metilmorfin. A morfinnak kodeinre tölténő átalakítására volt 
szabadalom, melyet Merek licenc alapján a Hoffmann la Roche és 
más nyugati vegyi vállalatok már alkalmaztak. Az eljárás szorosan 
őrzött titok volt, és a kén rendkívül magas licencdíj miatt elérhe
tetlennek bizonyult az Alkaloida számára. Ismerve Kabay jellemét 
és airn gondolva, hogy a négy-öt hónapos kényszerű tétlenség a 
szúk lakásban, anyósa könyörületességére utalva milyen rossz ha
tással lenne János idegeire, a két tanácsadó javaslattal állt elő. Dr. 
Spergely, akinek a cége imponált kodeinből nagy mennyiségű tab
lettát és szirupot gyá11ott, meggyőzte Jánost annak fontosságáról, 
hogy állítsa elő az anyagot mindenáron. Még akkor is, ha azt ke
reskedelmi értékesítéshez nem tudnák jövedelmezővé tenni, az or
szág kedvezőbb üzletkötési helyzetbe kerülne. Azt is tudta, hogy 
az ópiumkartell, melynek a legtöbb nagy cég tagja voil, bármikor 
visszautasíthatja a kodein szállítását vagy felemelheti az árát, hogy 
Kabayt versenyképtelenné tegye. Ugyanakkor Augusztin professzor 
előhozakodott az ajánlatával. 

Nem tudta a házaspárt ismét alkalmazni, de az intézetben egy 
kis laboratóriumot kölcsönzött nekik és az alapvető költségekre 
számlát biztosított. János ismét élni kezdett. Ez az ő élettere volt, 
az ismeretlen kihívása, erőpróba, gondolkodás és kísérletezés. Min
dig az volt az C!lma, hogy kutató lehessen, az állandó zavarokkal 
és csatákkal terhes gyártás és értékesítés nélkül. 

A gyermekek boldogan tartózkodtak nagyanyjuknál, míg Ilona 
és János a laboratóriumhoz közel ismét egy kis szobát bérelt, mint 
nászútjuk idején. Igazi művészeken vagy világrekordért küzdő ver
senyzőkön kívül kevesen tudják megérteni Kabay akkori lelkiál
lapotát. A külvilág megszűnt a számára, az étkezésről és pihenésről 
megfeledkezett, lázas agya előtt csak a kutatás nehezen megfogható 
tár&'Ya lebegett, megta!Ctlni a módját annak, hogy a költséges külföldi 
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módszer nélkül morfint kodeinre alakítson át. Idegei pattanásig fe
szültek, és éjjel-nappal olyan erősen koncentrált és olyan keményen 
dolgozott, hogy felesége teljes fizikai vagy szellemi kimerültségtől 
tartott. János megfelelő eszköz és elegendő nyersanyagként felhasz
nálható morfin nélkül három hónapon keresztül nap nap után újra 
kezdte a kísérleteket. Ruháikat elnyűtték és a legolcsóbb ételekből 
csupán a minimumot fogyasztották. Ilyen állapotban még a gye
rekeket sem látogatták. A rokonok kérdezósködését és vádoló te
kintetét nehéz volt elviselni. Még azok az emberek, akik valóban 
szerették őket, sem tudták megérteni, hogy miért hanyagolták el 
annyira magukat. Ez nagyon fájt nekik, különösen, hogy János csa
ládja gyakorlatilag megtagadta őt. Minden levelük tele volt gya
nakvással és váddal, mely szerint eltékozolja a fivére pénzét, aláássa 
az egészségét és szégyent hoz a betegeskedő apja fejére. Senki 
sem törődött azzal, hogy _János miből tartja fönn magát vagy mit 
próbál elérni. 

Végül sikerült neki. 1931. január végére megvolt az első kodein. 
Ez még nem lehetett kereskedelmi tétel, minthogy az eljárás során 
alkalmazott reakció visszafordítható volt és a legtöbb, amit elő tud
tak állítani, az eredeti anyag ötven százaléka volt. Nagybani gyár
tásnál ilyen nagy veszteség áthidalhatatlan akadály lett volna, de 
a kitűzött célt mindenki megelégedésére eléne. 

Mindezen icló alatt a jövőbeni finanszírozásról sem lehetett meg
feledkezni. A minisztert emlékeztetni kellett azon ígéretére, hogy 
[Ovábbi megoldásokat fog keresni. Most már Wencller Miklós volt 
az, aki a különböző minisztériumokban a lépcsőt koptatta. A fő 
segítőtárs dr. Spergely volt, akinek magas termete és szaktudása 
mind a kereskedelemben, mind a kormányban tiszteletet parancsolt. 
Jelentései és é11ékelései az Alkaloida működéséről minden fontos 
.hivatalban közkézen forogtak. János részvényeinek egy részét Wencl
lene ruházta át, hogy még jobban ösztönözze a munkában és le
hetővé tegye számára, hogy mint részvénytulajdonos vezesse a 
tárgyalásokat. _János és Péter 1930. februári levelükben Wencllert 
kereskedelmi igazgatónak nevezték ki. A főváros ismerete, jó be
szédkészsége és ravaszsága alkalmasabbá tették a hivatalnokokkal 
való alkudozásra. Sohasem ismert zárt ajtókat. Mivel személyesen 
nem volt érintve, Wcncller a hitelezőkkel szemben is keményebb 
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vonalat képviselt. A következő években tárgyalási szakértőnek bi
zonyult, habár nem egyszer a vállalat érdekei elé helyezte a saját 
javát. De a fivéreknek el kellett ismerniük, hogy az ügyességére 
szükség ".olt. Szerencsejátékos volt, amit a Kabayaktól nem lehetett 
elvárni. Ok sohasem kezdeményeztek volna a minisztérium ellen 
peres eljárást, mint amit Wencller indított meg az 500.000 pengős 
ká11érítésén, hogy ezáltal siettesse a beígért lépést. Ez megtette a 
hatását anélkül, hogy a törvényszék elé jutort volna. Ez idő tájt 
Wencllerhez írt levelében János elismerését fejezte ki az eredmé
nyekhez való hozzájárnlásáért, valamint reményét a hosszú és si
keres együttműködésre. 

A kodeinkérdést, amennyire a meglévő eszközökkel csak lehet
séges volt, megoldották. Még csak a tél közepénél tartortak és a 
gyárba való visszatérésig pár hónap volt még hátra. Ahelyett, hogy 
megérdemelt szünetet tartott volna, Kabay aktív gondolkodása az 
elmúlt hetek lázas tevékenységétől megedződve nem tudott nyu
godni. Visszaemlékezve a két évszakra, amikor a klíma olyan elöntő 
és pusztító szerepet játszott a termelésben, és tudva, hogy ha a 
jövőben a teljesítményt növelni akarják, mekkora költségekkel és 
nehézségekkel kell számolniuk, ráébredt arra, hogy új utat kell ta
lálnia. A legtöbb tudós kinevette Tilloy száz év előtti azon állítását 
hogy morfint vont ki a száraz mákszalmából. Az volt az általánosa~ 
elfogadott hit, hO!JY amint a növény megszárad, minden ópium
tanalmát elveszíti. !gy teljesen a szakénók véleménye ellenére történt, 
és a szakmában még a barátok részéról is leereszkedő mosolyt váltott 
ki, hogy Kabay a Gyógynövény Kísérleti Allomás raktárában némi 
öreg, számz mákszalmát felkutatott és azt a laboratóriumába vitette. 
Hetekig dolgozott, főleg egyedül, így erről a munkáról és az ered
ményekről nem készültek feljegyzések. Kísérleteit mégis az Alkaloida 
igazi születésének és a jövőbeni lehetőségek biztosításának tekintjük. 

A tél folyamán _János levelezésben állt a gyári munkásokkal. Az 
ő leveleik teljesen eltének családja vádoló híreiről. Ezek tele voltak 
reménykedéssel és jó kívánságokkal. Írtak az üzemben végzett te
vékenységükről, a szántóföldekről, ahol a mákot elvetették, sót a 
családjukról is. Legtöbbjük a szabadidejét a gyárban töltötte. Ola
jozták a gépekel. rendben tanották és ha tudták, kijavították az 
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épületeket. Némelyek a kertben Zsuzsannának segítettek és a gye
rekeknek még egy kis kocsit is készítettek. Tóth ácsmester egy 
magas hintát állított fel az udvaron. A gyerekeknek szánták, akik 
hazatérésük után órákig hintáztak rajta, de mivel elég erős volt, 
később ebédszünetekben azon János sokszor versenyzett az em
berekkel, úgy hogy lengés közben leugrottak és megmérték, ki 
ugrott el távolabb a homokba. 

A két Kabay fivér is intézte a saját feladatát, tárgyaltak a ter
melőkkel és kiosztották a vetőmagnak való mákot. Minden kész 
volt az új év számára, várták a minisztert, hogy váltsa be ígéretét. 

A korrnánytanácskozáson 1931. május l-jén a miniszter, tagad
hatatlanul Wendler kitartó közbenjárása eredményeként, állta a sza
vát. Az ő javaslatára elfogadták, hogy minden Alkaloidának köl
csönzött pénzt részvényre váltsanak át, és ezenkívül az exporttá
mogató alapból az állam 60.000 pengőért további részvényeket vá
sárolt. Ez az összeg elég volt ahhoz, hogy az éves termelést 
biztosítsa, de messze nem fedezte a cég teljes adósságát. A hi
telezőket is elhallgattatták, ugyanis mivel az állam lett a legnagyobb 
részvénytulajdonos, már nem kellett tovább félteniük a pénzüket. 

Kabayék gyorsan visszaté11ek Büdszentmihályra. Hat hónap után 
ismét otthon lehettek, hogy életet leheljenek harmadik gyer
mekükbe. Az összes munkás boldogan tért vissza a gyárba, hogy 
elkezdje a munkát. János először összehívta őket és egy kézzel 
Ílt lista alapján a nekik járó bérből odaadta, amit csak tudott. Mint
hogy némelyik dolgozó több mint egy évig vált a fizetésére, meg
köszönte türelmüket, mondván, hogy csak az ő hitüknek köszön
hető, hogy az Alkaloida újból működni tud. 

Lázas készülődés, zaj és nevetés volt mindenfelé. A rájuk kény
szerített tétlen várakozás elmúlt. Még a család is tudott mosolyogni 
és a fivérek a mérgező, bántó viták helyett ismét beszélgettek egy
mással és a jövőt tervezték. A küzdelmek és a befektetések nem 
vesztek kárba, a családot is magétval ragadta az optimizmus hulláma. 

Az iskolai szünet alatt a tizenkét éves Berci két hélig Kabayéknétl 
tanózkoclott. Ilona bátyjétnak a !la volt, aki két évvel ezelőtt el
vesztette az édesanyját. Berci a Kabay gyerekeknél jóval idősebb 
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volt, de türelmesen játszott velük. Nagyanyja fővárosi laldsa után 
élvezte a szabadságot és a tágas helyet. Még csintalanságokat is 
követtek el együtt. Hétköznap a gyár a gyerekek részére tiltott 
terület volt, de vasárnap kiváló tér a játékhoz és a bújócskához. 
Ennek vége szakadt, amikor a két riü az egyik keverőben elbújtatta 
a négyéves Icikét, majd megfeledkezve róla játszani mentek. Elég, 
ha csak annyit mondok, ez nem fordult elő többször. 

A nyár elején váratlan kellemes meglepetésben volt részük. Ez 
kárpótolta Jánost a korábbi sok kellemetlenségért és üjból meg
erősítette a szakma irémta érzett bizalmát. Amerikából George W. 
Merek, a világhírű óriási Merek cég elnöke Budapestre érkezett. 
A Belkereskedelmi Minisztériumnál érdeklődött, hogy hol talétlhatö 
az Alkaloida gyár, cle olt senki sem tudott fclvilétgosítással szolgálni. 
Két nap telt bele, míg kinyomozták, hogy hol van az üzem és 
az illetékes megyéhez irányítottC1k, és Baja Benedek sokat utazott 
önCtlló mú,·ész személyében tolmé1csot talétltak sz:tmára. Így tör
Lént, hogy ;\·icrck, aki n1aga is jó hirCí vegyész volt, az egyesült 
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A Dclage autóban a csá1-da előtt 

államokbeli gyárból egy vegyészmérnök kíséretében egyhetes lá
togatásra a büdszentmihályi gyárba érkezett, a mákaratás kellős kö
zepén. Úgy látszik, nem volt hiábavaló, hogy Kabay János két évvel 
ezelőtt Dr. Augusztinnal Darmstadtba rövid látogatást tett. 

A vendégek Nyíregyházán a környék legnagyobb szállodájában 
szálltak meg. Naponta autóval mentek át Büdszentmihályra, hogy 
hajnaltól estig a gyártás minden szakaszát figyelemmel kísérjék. Az 
amerikai egy intelligens, kutató szellemű ember volt, aki nem tudta 
eléggé dicsérni Kabay képességét, hogy minden szakmai segítség 
nélkül és összetákolt gépekkel gyártani tud. A dolgok bizonyára 
másképp néztek ki Amerikában, a hatalmas Merek kombinátban. 
A látogatók kifejezésre juttatták szándékukat, hogy megvásárolják 
a szabadalmat, amennyiben az Egyesült Államok kormányától a rnák
termeléshez a beleegyezést megkapják. George W. Merek ott tar
tózkodása utolsó napján Jánosnak bemutatta egy másik munkatársát, 
Dr. Rcginald Luckens-t, aki a Merek német gyárában, Darmstadtban 
volt fővegyész. I.uckens, aki épp olyan kiválóan beszélt németül, 
mint Kabayék és nem volt szüksége tolmácsra, közel két hónapig 
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maradt a gyárban, hogy mindent részletesen tanulmányozzon. Egy 
igen magas, pipázó jenki volt, akinek a kedvessége és megénése 
meleg barátság útját készítette elő, amelyre a küszködő házaspárnak 
igen nagy szüksége volt. 

Merek úr nem kapott engedélyt arra, hogy az USA-ban mákot 
termeltessen. Sajnos Amerika, mint sok más nyugaü ország, a tiltott 
kábítószer gyártástól való félelmében szemet hunyt azon tény felett, 
hogy az otthoni szigorú ellenőrzés melletü mákeljárást visszautasítva 
és az ópiumot olyan helyről imponálva, ahol még ellenőrzés sincs, 
tulajdonképpen a tiltott kábítószer kereskedelem egy részét finan
szírozza. Ötven évvel később az ausztráliai Tasmania mutatta meg 
a helyes utat oly módon, hogy engedélyhez kötött minden mák
termelést. A máktermelőknek kiutalta a földterületet és szigorú rend
őri felügyeletet biztosított azokra a hetekre, amikor a növényekből 
ópiumot lehetett kinyerni. Ezenkívül a különböző gazdáktól szár
mazó mák hatóanyagtanalmát laboratóriumokban megvizsgálták, így 
a kormány ellenőrzése a teljes előállítást követte, egészen az el
adásig. Számos ópiumszállító országban az ilyen felügyelet nemcsak 
hogy megoldatlan, de még igényt sem tartanak rá. 

A Merek cég az USA-ban nem tudta a szabadalmat használni. 
Dr. Luckensnek vissza kellett térnie Németországba. Mielőtt eluta
zott, Ilonát, Jánost, Wendlen és Baját egynapos vidéki körutazásra 
vitte és a Nagyalföld közepén lévő híres Honobágyi Csárdába meg
hívta őket ebédre. A százötven éves vendéglő nemcsak hagyomá
nyos falusi ételeiről és cigányzenekaráról volt híres, de az alföldi 
csikósokról és gulyásokról is, akik a szomszédos földeken lovaglás 
és lóidomítás terén szerzett rendkívüli ügyességüket is bemutatták. 
A szívélyes búcsúzáskor I.uckens szép ajfodékokat adott át a gye
rekek részére, és hogy kimutassa Kabay iránti nagyrabecsülését, 
a gyárnak ajándékozta Delage gépkocsiját. Luckens nagy ember 
volt, de még nagyobb szívvel volt megáldva, és elutazása után a 
házaspár szomorúan nélkülözte bar{1tságát. 

Időközben az aratás és a kinyerés teljes gőzzel folyt. Bár bőséges 
termés volt, veszteségek is voltak, mert az 19::\ 1-es évet ismét nagy 
szétrazság sújtotta. A máknövény egy része a szfotóföldön állva 
az arat'1s előtt kisz'1radt. Az egyik termelő arra kényszerítette Júnost, 
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hogy vásárolja meg és szállíttassa el a mintegy tíz tonnányi teljesen 
száraz terményt. jellemző Jánosra, hogy ahelyett, hogy megsem
misítette volna azt, a munkásokkal a mákszalmát az udvar egyik 
sarkában kazlakba rakatta és betakaitatta, hogy az esóvíztól meg
óvja. Az agya sohasem pihent. Az éjjel-nappali termelés közepette 
és a külföldi vendég időt igénylő kísérgetése és tanítása alatt is 
a jövőre készült. Ezúttal nem beszélt a terveiről még a legközelebbi 
munkatársainak sem. Éppen elég szakmai kételkedést és gúnyo
lódást tapasztalt már a múltban. 

Itt szeretnék egy közbejött esetet megemlíteni, mely azon túl
menően, hogy szomorúan végződött, jellemző a környékre és a 
korszakra. Egyik éjjel a gyár udvarán lévő raktárból alkoholt loptak. 
Hogy ez ne ismétlődjön meg, Kabay kapott két betanított házőrző 
kutyát. Hörömpö barátja, a helyi gyógyszerész eladta a szőlőjét és 
a hatalmas dán dogoknak menni kellett. Gyönyörű állatok voltak, 
rövid időn belül János megkedvelte azokat. Gyakran játszott, sót 
birkózott is velük. Egy bekerüett tágas kifutót létesítettek számukra 
az udvaron. A gyerekek tacskója részére a kerítésen volt egy kis 
lyuk. A tréfálkozó embereket szórakoztatrn, ahogyan az öregebb 
kutya, mely a legkisebb volt, a kifutón körbekergette a borjúnagy
ságú két óriást. Majdnem mindenki dobott nekik az ebécljéból egy
egy jó falatot, de Kabayn kívül csak a kocsis tudott velük bánni. 
Ezután már nem jött több hívatlan éjjeli látogató a gyárba. Azután 
egy napon a szabadon rohangáló kis ölebet megharapta egy kóbor 
veszett kutya. Sotjában a többi kutya is megfertőződött és mindet 
el kellett pusztítani. Ezután már sosem voltak Jánosnak igazi ked
venc állatai. Ettől kezelve a biztonság megőrzésére éjjeliő11 alkal
maztak. 

Rövid hónapok alatt Wendler nélkülözhetetlenné telte magát. 
Merek látogatása alall a nevezetességek megtekintéséhez megszer
vezte az utazásokat, a n1inisztériu1nokban sikeresen intézte az ügye
ket. A fővárosi kapcsolatait is okosan használta fel. Kabayék 
megbecsülték, maguk közül valónak tekintették, de néhány rész
vényest sértett parancsoló magatartása. Amikor az állam lett a leg
nagyobb részvényes a gyárban, Wendlernek nem volt nehéz 
meggyőzni a családot, hogy egymással szövetségre lépjenek, hogy 
így erősítsék helyzetüket a tanácskozásokon. A Kabay család összes 
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részvényével, továbbá Wendler és Augusztin részvényeivel együtt 
szindikátusba tömörültek. Ez azl jelentette, hogy az egész csapolt 
egy emberként szavazott, így egyetéitésük nélkül sem rész
vényügylet, sem új részvénytulajdonos elfogadása nem volt lehet
séges. Megszavazták, hogy Wendler legyen a szindikátus szóvivője. 
Az ötlet tökéletes volt, bár akkor még senkiben sem tudatosodott, 
hogy hatalmukból milyen sokat ruháztak át az új paitnerre. Amikor 
a kormány azt kívánta, hogy a Nemzetközi Kábítószer Ellenőrző 
Bizottság ülésén legyen ipari képviselő, természetesnek találták, 
hogy Wendler utazzon Genfbe. 

A Népszövetség felkérte a tagállamokat, hogy a kábító hatású 
gyógyszerekre jelentsék be éves igényüket és gyártási kapacitásukat. 
Az volt a Népszövetség elképzelése, hogy ha minden nemzetre 
keretet állapítanak meg, a genfi hivatal hatásosabb ellenőrzést gya
korolhat a kereskedelemre. A magyar gyáitás 1930-ban jelentéktelen 
volt, de a folyamatosan növekvő gyáitást és a magyar félnek a 
tengerentúli pattnerével tönénó tárgyalásait a kialakult piac vezetői 
fenyegetőnek találták. Az alkaloidelóállítók, de még inkább az ópi
umszállítók kampányszerűen nagyon erős nyomást gyakoroltak 
Genfre, hogy megakadályozzák, hogy Magyarország a gyáitásra en
gedélyt kapjon. Az volt a szerencse, hogy a Földművelésügyi Mi
nisztérium jelentős tőkét fektetett az Alkaloidába. Amikor Svájcból 
a felkérés megérkezett, a Földművelésügyi Minisztérium azonnal 
kapcsolatba lépett a Népjóléti és Munkaügyi Minisztériummal, amely 
felelős volt az ország kábítószer ellenőrzéséért, és felkéite a gyár 
ügyének támogatására. A két minisztérium a büdszentmihályi vál
lalatot bevonta az alkaloidszükséglet felmérésébe és Wencllernek 
mint kereskedelmi kiküldöttnek a genfi kiutazását is finanszírozta. 
A kábítószer ellenó1-zési megállapodás még további három évig nem 
jött létre, men azl először a tagországoknak kellett ratifikálniuk. 

A genll gyűlésen minden vezető morfinelóállító képviseltette ma
gCll és azl lehetett remélni, hogy Wendlernek sikerül némelyik ér
deklődését felkeltenie a magyar szabadalom iránt. Ez nem így 
történt, viszont az új partner kellemesen üdült. Meglehetősen 

bosszantó volt, hogy elsőosztályú svájci és olasz szállodákból képes 
levelezőlapok érkeztek, dc amikor a szavak javaslat helyett parancs
ként hangzottak el, az már túl sok volt ahhoz, hogy János lenyelje. 
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A Kabay fivérek ráébredtek a1rn, hogy Wendler ambícióját figye
lemmel kell kísérni és hacsak lehetséges, meg kell fékezni. 

1931. augusztus 10-én a részvényesek általános ülést ta1tottak. 
Először Wendler bebizonyította, hogy milyen ügyes üzletember. Be
mutatott két bankárt, akik több mint 90.000 peng6t kívántak a vál
lalatba fektetni. A gyűlés egyhangúlag elfogadta 6ket. Az állami 
hozzájárulás már megkétszerezte az eredeti t6két, amely az új eme
léssel együtt 394.000 peng6 lett. Elhatározták, hogy új részvényeket 
bocsátanak ki 100 peng6s névértékben, melyekkel az eredeti 800 
peng6s egységek becserélhet6k. 

A gyűlésen a másik nagy elhatározás az volt, hogy Budapesten 
egy kis irodát bérelnek, ahol Kabay Péter Wendlerhez csatlakoz
na, hogy a nyersanyag vásárlásban és piackutatásban segítsen, 
és a hivatalos tárgyalásoknál a családot képviselje. Az ötlet megint 
egészséges volt. Szükséges volt, hogy a fővárosban legyen egy 
bázis, mivel a gyár 200 kilométerrel távolabb működött és az 
utak rosszak, a vonatok lassúak voltak, sót a telefonhívások is 
két kézi kapcsoláson mentek keresztül. Természetesen az volt 
a fivérek szándéka, hogy Wendler tevékenységét némileg ellen
őrizzék, de végül is az visszafelé sült el. Péter Budapestre köl
tözött és elnökhelyettesi címmel olyan beosztásba került, mely 
automatikusan magasabb volt, mint a kereskedelmi igazgatóé. 
Wendler érezte a bizalmatlanságot és megbántva érezte magát. 
Péter kényelmes vidéki munkamódszerével, a városi emberekkel 
szemben tanúsított idegenkedő magaEartásával és az üzleti gya
korlat teljes hiányával nem bizonyult méltó vetélytársnak Wendler 
ravaszságával sze1nben. 

Itt meg kell említenem, hogy mikor a vállalat megalakult, Péter 
már kezdettől fogva féltékeny volt az öccsére. Az ő szemében igaz
ságtalannak tűnt, hogy Jánosnak, aki még csak egy iskolásfiú volt, 
mikor Péter már saját üzlettel rendelkezett, élesebb és fogékonyabb 
az agya, látszólag kimeríthetetlen az energiája, együttműköcl6, in
telligens, szeret6 felesége van, valamint számos munkása, akik tűzbe 
mennek éne. Azt nem vette észre, hogy János egy hét alatt többet 
dolgozott, mint ő egész évben, és hogy a dolgozók igaz barátai 
voltak, nem pedig szolgák, ahogyan Péter kezelte őket. Wendler 
mindezt lútta és saját érdekében kihasználta. Oszd meg és uralkodj! 
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Ó alaposan elvégezte a megosztást. Wendler a szokásos ügyes
ségével továbbra is a vállalat érdekeit képviselte, de csak akkor 
tájékoztatta Pétert, amikor az ügy már el volt elöntve és a szerződést 
akkor íratta alá, mikor már minden készen állt. Ezt követően Péterre 
hagyta, hogy a fivéreit informálja. János ekkor Pétert hibáztatta, 
hogy fontos ügyekben mié11 nem ké11e ki a tanácsát. Majd az idő
sebb fivér tehetetlen büszkeségében nem ismerte be, hogy 6t is 
becsapták. Közben Wendler ahhoz is értett, hogyan táplálja Péter 
hiúságát. Magával vitte 6t az üzleti ebédekre, megmutatta neki a 
várost és kis ügyekben kiké11e a tanácsát. A fivérek közötti kezdeti 
bajok napról napra mélyültek. Az ellenségeskedés, mely a Kabay 
családot romba döntöne, lassan kibonrakozott. Mindkét oldalt le
hetett okolni. János részéról is voltak hibák. I-Ia nem dolgozta volna 
agyon magát, ha egy kissé jobban törődött volna magával és nem 
helyezett volna olyan nagy súlyt a szülei és bátyjai helyeslésére, 
és ha ragyogó agyúnak csupán egy százalékát az üzletre fordította 
volna, mindezt el lehetett volna kerülni. Könnyű utólag bölcsnek 
lenni. 

Amikor az 1931-es évet leí1juk, nem helyes, ha csak sötét fellegekról 
beszélünk. Sikeres és talán a legfontosabb év volt János és az Alkaloida 
életében. Abban az évben a gyár 104 kg nyersmorfint állított elő 
az előző évi jelentéktelen l <í kilóval szemben, és a két évi összesített 
klorofillhozam 3000 kg volt. Mégis mindezen figyelemreméltó telje
sítmény eltörpül János következő találmánya mellett. 

Miután az aratás ideje alatti sürgés-forgás lezajlott, János az üzem 
vezetését felesége gondjaira bízta, és megkezdte vagy jobban mond
va újrakezdte az úgynevezett „reménytelen" kísérleteit, állandóan 
növekvő mennyiségű száraz mákszalmával. Ez volt, amiért olyan 
gondosan megőriztette az énéktelen szalmaboglyákat. Lehet, hogy 
hetvenszer vagy nyolcvanszor ismételte meg a kísérleteket és a kü
lönböző rázisokból a kivonatokat beadta elemzésre a laboratóri
umba. Rövid három hónap alatt bebizonyította, hogy a máknövény 
alkaloidta11alma a száradás alatt alig csökkent. A kimerült, de uj
jongó János ekkor Wendlernck a következőket írta: 

„A száraz szalmából indult kísérletemet e héten fejeztem be. Igen 
sokat kínlódtam vele, de ügy lénszik, szép eredményt tudok ckrni, 

79 



úgy hogy a jövő évi zöld máktermelések lekötését nem akarom 
elsietni. .. Úgy látom, hogy az eljárás jövő termelésünkre igen nagy 
változást rejt magában." 

Kabay látta az új száraz módszer nagy jelentőségét, de el
ismerést nem kapott, még a partnereitől sem. Idézem felesége 
naplóját: 

„A család is csak természetesnek vette, mint Kolumbusz tojását. 
Megcsinálta volna más is, ha eszébe jut. Hogy fájt ap~toknak ez, 
hogy az ő érdemei mindig úgy el lettek sikkasztva. Ugy vágyott 
volna egy kis elismerésre, megbecsülésre, tiszteletre a sok gáncs 
és gúnyolódás után. De ő tudta, hogy mit alkotott, s bár végtelen 
szerénységgel mindig Istenre hárította az alkotás érdemeit, jól esett 
volna látni, hogy mások is tudják, hogy újra megmentette a vállalat 
jövőjét." 

Ezen alázatosság a leveleiben is megtalálharó, többek között ab
ban is, amit Ilonához ín: 

„Ismerjük be, hogy csupán részei vagyunk e nagy műnek, s 
bár fontos a szerepünk, csak a mi kis körünket láthatjuk, de egé
szében fel nem foghatjuk. Az nem von le a mi értékünkből, hogy 
a mi véges agyunk elvész a végtelenben." 

Kabay elkezdte tervezni az üzem és a felszerelések átalakítását, 
melyre a száraz nyersanyagra való átállás miatt szükség volt. Az 
új szabadalom iránti kérelmet is be kellett nyújtani. 

Az új magyar szabadalmat „Ópium alkaloidok előállításának mód
szere" címmel 1931. november 30-án iktatták be. Ezenkívül több 
külföldi szabadalmat is megkértek. 

A száraz módszernek számtalan előnye volt. Az időjárás rom
boló hatását majdnem kiküszöbölték. A száraz málmövénnyel tele 
szántóföldeket bármikor le lehetett aratni. A termelők megtart
hatták a mákszemet és azt olajgyártáshoz eladhatták. Az utakon 
a késedelmes szállítás nem árthatott a növénynek, így ország
szerte lehetett nyersanyagot termeltetni. Komolyabb felszerelés 
nélkül nem lehetett kábító anyagot előállítani és a száraz mák-
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szalmából lehetetlen volt ópiumot kinyerni. A gyár növekvő ka
pacitását csupán a csapadéktól védő raktározó csűrök befogadó 
képessége korlátozta, ahonnan a máknövényt egész év folyamán 
fel lehetett dolgozni, stb. 

A kis gyár, melynek akkor csupán tizenöt állandó dolgozója volt, 
újjászületett, új jövő nyílt meg előtte. Rátért az útra, amely végső 
soron a mai nemzetközileg elismert nagy gyógyszergyárhoz, a ma
gyar Alkaloidához vezetett, amely szerte a világba exportál és több 
mint 2000 alkalmazottnak biztosít megélhetést. 
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A FIVÉREK 

A modern, iparilag fejlett és viszonylag gazdag országokban a 
szervezett egészségügy és a munkanélküli segély segítségével ki
küszöbölték a járványos betegségeket és az éhezést. A múszald 
előrehaladás és a gazdasági biztonság a fiatalok részére könnyebbé 
tette, hogy elköltözzenek otthonról és megkezdjék saját független 
életüket. Ez csökkentette a családi kötelékek fontosságát. A múltban 
az egyénnek szüksége volt a hozzátartozók segítségére, akik a csa
ládban ápolták a betegeket, felügyeltek a gyermekekre, tanácsokat 
adtak és pénzügyi hátteret is biztosítottak. Emiatt az öregek meg
ta1tották a tekintélyüket, és gyermekeik tisztelete vette őket körül 
még azután is, hogy jóval túl voltak az aktív éveiken. 

János életrajza nem volna teljes és nehezen lehetne a jellemét 
megé1teni anélkül, hogy ne tudnánk többet családi hátteréről. Így 
mielőtt rátérnék az ösvényre, amelyen elindult, hogy az új talál
mányát a &>yánásban megvalósítsa, megkísérlem két fivére jellemét 
leírni, akikkel a sorsa elkerülhetetlenül összefonódott. 

Péter úz évvel volt idősebb Jánosnál. Iskolai tanulmányait az 
Osztrák-Magyar Monarchia békés időszakában végezte, amely a szá
zadfordulón a kontinens egyik nagyhatalma volt. Mivel egy népszerű 
és tekimélyes főjegyző elsőszülött fia volt, a világ a lábainál hevert. 
Társadalmi helyzete mind vidéken, mind egyetemi évei alatt Ko
lozsváron gondtalan életet biztosított számára. Gazdag családból va
ló lányt vett feleségül, így hamar független üzletember lett, 
hozzászokott a jómódú életvitelhez, sót később felesége szokásait 
is felvene. 

Az első világháború nem jelentett különösebb megpróbáltatást 
számára. Mint diplomás önkéntes, a háromhónapos kiképzés után 
egy tábori kórházban századosi rangban gyógyszerészként dolgo
zott. A háború befejeztével a hajdCmánási patika várt rá. A háború 
még í&'Y is nyomot hagyott az egészségében. A négyévi cudar ka
tonaélet miatt gyomorfekélyt szerzett. Felesége, Erzsike nem volt 
ápoló típus. Amikor éppen nem volt a saját rokonainál látogatóban, 
idejének nagy részét a szövószéknél perzsaszőnyeg szövéssel töl-
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törte. Hogy Péter számára az elóüt gyógyszeres kezelést és a spe
ciális diétás étkezést biztosítsa anélkül, hogy magának gondot okoz
zon, továbbá hogy a háztartás mindennapi teendőitől meg
szabaduljon, felvett egy ügyes paraszrlányt, akiből rövid időn belül 
házvezetőnő len. Harminc évig volt náluk, gondoskodott Péterről, 
törődött a cselédekkel, sót a patikában is kisegített. 

Az évek folyamán Péternek nem egyszer jól jött, hogy a gyo
morfekélyét fegyverként használja. Az mindig kéznél volt. Ha az 
igazgatói ülésen kritikussá vált a helyzet, gyomrához kapott és ki
sietett a szobából. Családi megbeszélések alkalmával többször meg
történt, hogy ha úgy látszott, hogy a dolgok ellene fordulnak, meleg 
tej után nyúlt. Ilyen esetekben a család idősebb tagjai Jánost vá
dolták, hogy jótevójével szemben hálátlan és súlyosbítja betegségét. 
Minthogy Péter az öccse halála ut{rn még majdnem húsz évig élt, 
úgy látszik, hogy a gyomodekély végzetes volt, de nem a beteg 
szán1ára. 

Le kell szögeznünk, hogy János tanulmányi évei alatt Péter anya
gilag segítette Jánost, habár ez kettőjük között üzleti megállapodás 
volt. Később készségesen letette a pénzt, hogy beindítsák a vál
lalatot. A gyógyszertárat is eladta, hogy a nüsodik évben a gyárat 
támogassa, de amikor az ellenszolgáltatás igen lassan jött, a vádjai 
és gyanúsító célozgatásai pokollá tették János életét. Amikor végre 
valamilyen pénzügyi sikerre volt kilátás, nem elégedett meg saját 
nyereségrészesedésével, hanem minden megbecsülést saját magának 
akart és féltékenységében fivérének megtiltotta, hogy belépjen 
az általa alkotott gyárba. Még ha hosszú ideig kellett is várnia, 
hogy visszakapja a tőkéjét, budapesti évei alatt mint elnökhe
lyettesnek és később mint elnöknek sohasem kellett nélkülöznie. 
Wendler ügyelt arra, hogy mindketten rendszeresen megkapják 
a fizetésüket és városi lakásaik bérc is a vállalat acln1inisztratív 

költségeit terhelte. /\ feltaláló ha!Crla után alkalmatlansága miatt 
Péter kénytelen volt kilépni a vállalattól, értékesített részvényei 
azonban bőven lehetővé' teuék sz{111üra, hogy patikút vás{1roljon. 
Így a kör bezárult. 

József, a második fivér korban Péter és János között volt. /\ 
háború előtt szintén bdejezte tanulniúnyait. /\ tábori sebészként 
töltölt négy é\· horzaln1ai Józsefet béketűrő, jó szívú és kicgyen-
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súlyozou személlyé érlelték. Felesége, Margit hasonló természetű 
volt, akinek a legfőbb gondja férje és egyetlen leányuk, Márta jóléte 
volt. Minthogy az ország összeomlása után nem engedhette meg 
magának ~ magánrendelő költségeit, Büdszemmihályon községi or
vos lett. Ugy emlékeznek rá, mint a szegények orvosára, akinek 
a számára minden beteg egyforma vol[, akár tudott fizetni, akár 
nem. Nem hiszem, hogy valaha is visszautasította volna súlyos beteg 
meglátogatását azén, mert késő este vagy rossz idő volt. A falu 
később hálából utcát nevezett el róla. Ri[kán adódó nyugodt estéken 
pihenésképpen csellón játszott, vagy visszavonult terjedelmes könyv
tárába. 

Ha a fivérei vitatkoztak, megpróbálta őket kibékíteni. Amikor 
csak tehe[te, János mellé állt, aki az utolsó percig melegen bízott 
benne. József érzékeny és jótékony lénye volt évekig az egyetlen 
biztos kikötő a fivérei eltérő, túlzásokra hajló életfelfogása között. 
Péter kényelemszerete[ével teljesen ellentéte volt Jánosnak, aki min
dent, az egészségét, sót az életét is feláldozta az eszméiért, a gyár 
túléléséért és fellendítéséért. 

Nagy kár, hom' édesanyjuk nem ICuta, hom· Péter nemcsak csupa 
szív meg jóindulat volt, hanem gyarlóságai is voltak, és hogy János 
mindenkor a család érdekeit tekintette elsőnek és nem hajtotta kö
nyörtelen ambíció. János mindig reménykedett édesanyja helyes
lésében és elismerésében, de Péter befolyásolni tudta anyja érzéseit. 
A törékeny öreg hölgynek földigéró tizenkilencedik századbeli fe
kete ruhájában, egyszer·úen hátratúzött fehér hajával hihetetlen ha
talma volt a három felnőtt diplomás fia felett. Nagy kár, hogy 
részrehajlás nélküli tiszt{mlátás nem párosult ehhez a hatalomhoz. 
Énhetetlen, hogy a Kabay család milyen tántoríthatatlanul két pártra 
szakadt. !\ két idősebb, Péter és Piroska magukévá tették anyjuk 
hajlítlutatlan társadalmi magatanását. Arról is meggyőzték magukat, 
hogy mivel János a kísérleteit Péter gyógyszenárában kezelte és 
kezdetben pénzügyileg is rászorult, Pétert is megilleti a szabadalom. 
,\ fiatabbbak, Valika és Rezsó, János oldalára álltak, míg a két 
József, az idős főjegyző és második fia megkísérelték, hogy át
hidalják a szakadékot. Amennyiben ez háború volt, a fiatalok oldala 
vesztette el, legalábbis fizikai értelemben. !.ehet, hogy véletlen egy
beesés, dc néhány rövid éven belül Rezsó, akinek az élettársát 
szülei nem fogacltfü be, öngyilkos lett, János az állandó vitatkozások 
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és nyílt gyűlölet miatt tönkrement idegeivel és egés:_ségével bele~1alt 
egy kisebb operáciöba, egy nappal későb~ l~övet:e. ot szeret;:tt buga, 
Valika, aki tüdőgyulladásban halt meg. Feqet, Balmtot anyosa szin
tén elítélte azért, mert nagyon sikeres és világias volt ahhoz, hogy 
a régi világ hagyományai szerint éljen. .. .. _, _ 

A gyűlölet János halálával sem szűnt meg, hanem osszetort sz1vu 
özvegyére irányult. 
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A SZÁRAZ ELJÁRÁS 

Európa szívében a Kárpátok által körülhatárolt medencében fek
szik Magyarország, e térség egyik legrégibb nemzete. Ezer évvel 
ezelőtt királysággá egyesült, jóval előbb, mint ahogy a kontinensen 
szétszórt hercegségek és törzsek a mai államokba tömörültek. Ma
gyarország színes és mozgalmas története földrajzi helyzetéből adó
dik, ugyanis a keleti és a nyugati országok között fekszik. Különös, 
egyedülálló nemzet, mely egyik oldalon a keleti nomád törzsek, 
másik oldalon a különböző eredetű, de a Római Birodalom fejlett 
örökségén egyesült népek közé ékelődött. 

Lehetséges, hogy mielőtt a magyarok a jelenlegi vidéken lete
lepedtek, az évszázadokig ta11ó vándorlásaik alatt annyira meg
edződtek, hogy képesek voltak a katasztrófákat túlélni és sorsukba 
vetett hittel azokon felülemelkedni. Mind a tatárok, mind a törökök 
Magyarország népességének felét kiirtották A két megszállást há
romszáz év választotta el egymástól, de közben Magyarország fel
emelkedett és virágzó kulturális központtá fejlődött, amely egész 
Közép-Európát uralta. A két évszázadig tanó osztrák uralom meg
fosztotta vagyonától és tudományos értékeitől, de szellemét nem 
tudta megtörni, és erre az elmúlt évtizedek alatti szovjet megszállás 
sem volt képes. 

A két világháború okozta emberéletben beköved\ezett veszteség, 
a gazdaság összeomlása megingatta az országot, de a nemzet igazi 
szegénységét nemcsak ez okozta. A valódi bűnös a békeszerződés 
volt. 1920-ban a győztes hatalmak keményebben büntették a szolgát, 
mint a mestert. Nem Magyarország kezdte a háborút, mégis többet 
veszített, mint Németország vagy Ausztria. Az ország területét föl
darabolták, új mesterséges országhatárokat képeztek, ezáltal a né
pesség kétharmada idegen uralom alá került. A természetes 
határaitól megfosztott ország területének hetvenöt százalékát elvet
ték, így Magyarország elvesztette sok bányáját és erdejét. Ez volt 
az oka annak, hogy 1930-ban az egész világra kiterjedő pénzügyi 
válság csapásaitól Magyarország még jobban megingott, és azok 
sokkal súlyosabban érintették, mint szomszédait. 
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Amikor Kabay János 1925-ben megtalálta az útját annak, hogy 
zöld máknövényb6l morfint állítson el6, az igazi tudományos vív
mány volt, de csak az új módszeITel é1te el azt, hogy az eljár~s 
kereskedelmileg is életképes legyen, és saját maga és partnerei sza
mára lehetőséget adjon ellenszolgáltatásra a türelmükért, t6kebe
fektetéseiké11 és energiájukért. 

A Népszövetség Ópium és Egyéb Veszélyes Kábítószerek Ke
reskedelmének Ellen6rz6 Bizottsága 1934-ben tartott ülésén készített 
jelentésben a következ6 szerepel: 

„Valójában az Alkaloida gyár csak a száraz el!árás. bevez:tése 
után kezdett ópium alkaloidokat nagyiparilag gyartarn. Azelott a 
zöld eljárás alkalmazása idején, a morfin zöld m.áknövé_ny.b61 _való 
el6állítása sohasem múlt felül kísérleti méreteket es a gyar 1gazaban 
csak egy kísérleti üzem volt." 

Ugyanezen jelentésben utalás található a módszer biztonságára 
vonatkozóan. 

„Mivel az eljáráshoz nagy mennyiségű mákszalmára van szükség 
(1000 kg mákszalma kell 800 g morfin kivonásához), íg~ g~akor
latilag lehetetlen, hogy a nyersanyag rejtve marad1on. Tovabba, mi
után a feldolgozást kis laboratóriumban végrehajtani nem lehet, csak 
nagy telepen, a titokban való gyánás úgyszólván kivihetetlen." 

Negyven évvel kés6bb az Egyesült Nemzetek szintén elismerte 
a száraz eljár:ís jelent6ségét. Az ENSZ Közgyűlésének 1974. évi ha
tározata a következ6ket állapította meg: 

„Az Egyesült Nemzetek örömmel fogadta el a metszés ~~ll~~li 
máktermelést és a szalma állapotban végzett aratást az eloall1tas 
egyik módjának, figyelembe véve a különböz6 _országok_ társada~ni 
és gazdasági tényez6it, mivel egy hatékony es eredmenyes .:e_g
rehajtó szervezet segítségével az alkalmas a törvényellenes uzer
kedés hatásosabb ellen6rzésére." 

Ez véglegesen beigazolta János előrelátását. A különböz6 országok 
társadalmi tényezői említése a világ legnagyobb ópium előállítójára, 
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Indiára vonatkozott, ahol állami tulajdonban és állami ellen6rzés 
mellett l';Jlyt a gyártás, több százezer embernek foglalkozást biz
tosítva. Eszak-Amerika és Nagy-Britannia legtöbb alkaloid feldol
gozóját India látta el. 

Az indiai ópiumel6állítóknak az Egyesült Nemzetekre gyakorolt 
állandó hatásának mé1tékét egy 19S5-ben közbejött esemény mu
tatja. Ebben az évben Frank Potts, az Ausztriáliai Mák Tanácsadó 
és Ellenőrz6 Testület akkori elnöke javasolta az ENSZ Kábítószer 
Ellenőrző Bizottságának, hogy az 1986. februári ülésén emlékez
zenek meg Kabay János halálának ötvenedik évfordulójáról. Ezt 
a bizottság visszautasította azzal, hogy a bizottsági ülésen az ilyen 
megemlékezést „az indiaiak provokatívnak tekinthetik." 

Az indiaiak és törökök még most is igyekeznek Magyarországot, 
Lengyelországot, Fanciaországot és Ausztráliát a morfin exportpi
acról kiszorítani. 

* * 7)f 

János részletesen kidolgozta a gyárban szükséges változtatásokat. 
Az új gépekhez terveket rajzolt és az épületek átalakítf1sához váz
latokat készített. Milyen csodálatos len volna, ha pénzügyi támo
gatást vagy legalább is hitelt kaphattak volna, hogy az álmobt 
megvalósítsák. Ez nem így történt. Amikor fizikailag és szellemileg 
kimerülve büszkén bebizonyította, hogy kutatásaival olyan új eljárást 
teremtett, melyet addig lehetetlennek tanottak, nem volt nemzeti 
ünneplés, de még tudományos elismerés sem, amelyre annyira vá
gyott. Ellenkez61eg, mindaz amit kapott, vádolás volt, hogy a la
boratóriumba bezárkózva nem törődött a gyár nehézségeivel és 
ahelyett, hogy a béreket és a hitelez6ket fizette volna ki, a pénzt 
megvalósíthatatlan nevetséges kísérletezésre tékozolta. Az elismerés 
megtagadásának oka nem a rosszindulat volt, hanem a gazdasági 
válságot követ6 pánik. 1931/32 tele volt a nagy gazdasági válság 
legmélyebb pontja. A nagyobb bécsi bankok, amelyek még mindig 
a magyar gazdaság fő pénzforrásai voltak, a meglévő nagy hiteleket 
zárolták és a kereskedelmet felfüggesztették, s így az er6sen el
adósodott magyar pénzügyi intézményeket csődbe juttatták. Olyan 
ország számára, mely a mez6gazdaságtól függött, katasztrófát je-
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lentett, amikor a búza expottára kevesebb mint egynegyedére esett. 
Az üzletek az adósságok miatt meghiúsultak. A bérek felére csök
kentek. A munkanélküliség éhséget és a városokban nyugtalanságot 
okozott. A helyi bankok bezátták az ajtóikat. A kormány lemondott. 
A minisztérium az Alkaloidának nyújtott hitelt leállította és a meg
lévő készterméket az expoltkölcsön biztosítékául lefoglalta. A hi
telezők természetesen felújították a követeléseiket, melyekből 

törvényszéki ügyek lettek. Büdszentmihályon három ügyvéd volt, 
és ügyfeleik megbízásából mind a három perelte a gyárat. Az sem 
tett jót, hogy nem volt összhang az igazgatóság és a fuldokló üzem 
között. Amikor a kormány megbukott és új választásokat írtak ki, 
az igazgatóság elnöke, dr. Szabó parlamenti képviselő, akinek pénz
re volt szüksége, hogy páttfogókat toborozzon, lemondott és eladta 
a részvényeit. Helyébe Pétert választották elnökül. 

Az sem volt rendjén, hogy amíg a gyár gyakorlatilag minden 
készpénz nélkül a létéért folyó harcot vívta és létezését csak Já
nosnak és a dolgozók beléje vetett bizalmának köszönhette, a bu
dapesti irodából folytatták az eladásokat. A bejövó kevés pénzt 
Wencller és Péter a hitelezőkre, a szállítókra és természetesen a 
saját bérükre használta fel. A bevétel sohasem volt elég. Elóször 
azokat az adósságokat törlesztették, melyek nekik a legtöbb kel
lemetlenséget okozták és kétszáz kilométer távolságban a gyár kör
nyékén lévó helyi kereskedőkről, termelókról nem vettek tudomást. 
Többek között a falu két vezetó polgárát, akik 1929-ben Jánosnak 
nagyobb összeget kölcsönöztek, hogy távolta1tsa az árverezóket, 
a budapesti iroda még válaszra sem méltatta. Minthogy legtöbbjük 
a Kabay család jó ismeróse volt, az ilyen hanyagság miatt sok barát 
ellenséggé vált. Ez aláásta János jó hírét és kátt telt a hitelében, 
holott atTa akkor lett volna igazán szüksége. 

A kormány intézkedései a morfin egy részének eladását befa
gyasztották. Az új fölclrnűvelóclésügyi minisztert semmilyen érdek 
sem fűzte a gyógyszergyáitáshoz, sem ahhoz, hogy olyan ügyet 
támogasson, amely már évek óta nem tud nyereséget felmutatni. 
Az új szezon megkezclóclötl, a vetómag már a földben volt. Kabay 
tudta, hogy bármennyire is rövid icló áll rendelkezésére, át kell 
alakítania a gyárat, azt eló kell készítenie az új móclszeITe, ha azt 
aka1ja, hogy a vállalat életben maradjon. Ismét magára hagyták, 
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csak a felesége és a munkások segítségére számíthatott, akik fizetés 
nélkül újból felzárkóztak mögötte. Most nehezebb feladat váit rá, 
mint az eredeti üzembehelyezésnél. Akkor a tervezéshez, az épít
kezéshez és a gépek beállításához egy év állt rendelkezésére. Most 
néhány rövid hónap alatt pénz nélkül, szakmai segítség nélkül gé
peket kellett megalkotnia olyan eljáráshoz, mely addig még nem lé
tezett. A gépészek eredeti csapata, Gál, Hajdú, Spéder és Tóth 
varázslók voltak, akik a hulladék fémet és a használaton kívüli rozsdás 
készülékeket gördülő, működő, ragyogó gépekké alakították át. 

A feladatukat Kabay véges gépészeti tapasztalata néha megne
hezítette. A tervei és ötletei nem azonnal váltak be a gyakorlatban, 
de együttműködéssel, kitartással és lelkesedéssel áthidalták a prob
lémákat. Mivel a műhelyben még nem voltak modern szer
számgépek, a siker legtöbbször a kézügyességen és a találé
konyságon múlott. A használhatatlan régi berendezéseket eladták, 
vagy legtöbbször a helybéli malom udvarán a szükséges anyagokra 
cserélték. Az átálláskor nemcsak a gépészek tudása méretett meg. 
A munkások között található ácsoknak és építóknek fóként maradék 
építési anyagokból a mákszalma részére szérűt kellett felállítaniuk. 
Négy darab, egyenként húszezer literes, mélyen a talajba süllyesztett 
betontartályt szintén megépítettek. 

Az új eljárásnál eredetileg csak a máknövény kiszáradt szárait 
gyűjtötték be, miután a parasztok levágták a gubókat, amikor le
aratták a mákot. A szalmát apró darabokra zúzták egy kalapácsos 
malomban, amely átvette a szecskavágó szerepét, a finom patt ki
rostálták és azután a zúzalékot a betontartályokba öntötték, majd 
vízben áztatták lattósítószeITel együtt, hogy az erjedést megakadá
lyozzák. A pénzügyi nehézségek korlátozták Jánost abban, hogy 
a drága szerves oldószerek alkalmazását fontolóra vegye. A kivonást 
az ellenáram elvén hajtották végre. Ez azt jelentette, hogy a régebbi, 
alkaloiclban gazdag oldatot adták a friss szalm5hoz és a friss vízzel 
a hatóanyag legkisebb maradékát is kimosták a háromszor áztatott 
öreg szalmából. Egy olajkészító malomból vásárolt nagy prés biz
tosította, hogy a folyadék visszaC!rarnoljon a rendszerbe. Minden 
beterhelést és szivattyúzéist kézi emelókkel és purnpákkal végeztek. 

Ezen munkalólyamattól kezelve a sűrítést és a további eljC!rást a 
ré~gi módszer szerirn végezték a meolévó berendezéssel. I-Ioov a 
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mérhetetlenül megnövekeclen kivonat mennyiségét kezelni tudják, 
a súritést két fokozatban csinálták. Pótlólagosan egy nagy üstre 
is szükség volt, melyet teljesen a dolgozói gárda készített el. Kabay 
egyik laboránsát, Varga Jánost tette meg a kivonó művezetőjének, 
aki negyven évig maradt a vállalatnál, és a gyár államosítása után 
annak a kormány által kinevezett igazgatója lett. 

Nehéz leírni, milyen nagy nyomás alatt dolgozott Kabay 1932 
ravaszán, teljesen egyedül, csupán a saját találékonyságára és ener
giájára hagyatkozva. Egyetlen szakmai partnere, Ilona működtette 
a gyárat, amely még az előző évi terméket dolgozta fel. Az ad
minisztráción és a szokásos laboratóriumi feladatain kívül egy fiatal 
parasztfiú, Szabó Balázs, a későbbi analitikusok segítségével végezte 
a teljes tisztítást, szárítást és az egyébként János által végzett cso
magolást. Nem voltak idevágó könyvek, hogy segítsenek a forra
dalmi ötletben, még a műszaki folyóiratok is, melyekkel könnyebben 
lehetett volna megolcbni a sok gépészeti problémát, csak az intézetben 
voltak elérhetők, két napig tartó fárasztó és költséges utazás távol
ságában. Akkoriban még a távolsági telefonhívások ára is megfizet
hetetlen volt. Mindezeken felül még az is gondot okozott, hogy fiuk 
krónikus hörghurutja az évben ismét tüdőgyulladássá fajult. Antibio
Likumok hiányában dühöngő lázát úgy nyomták le, hogy napokon 
keresztül jéghideg vizes törülközőbe csavarták. Igazi kúrának a le
vegőváltozást ajánlották, de arra nem volt lehetőség. 

Előző évben, mikor Kabay a száraz mákból való alkaloideló
állításra vonatkozó módszerét bemutatta, a körülmények sürgették, 
hogy találmányát hosszas kísérletezés nélkül a kereskedelemben 
hasznosítsa, ezáltal okot szolgáltatott a későbbi támadásokra. Ez 
a szabadalom szövegezése miatt tönént, amelyben nyersanyagként 
csupán a máknövény száraz száráról tesz említést. A gyánás és 
további kísérletezés folyamán János rájött, hogy a mákgubó, melyet 
a termelők külön arattak, sokkal több hatóanyagot tanalmaz, mim 
a növény többi része. Ma a nagy specializált aratógépek csak a 
máknövény fejét vágják le igen rövid szárral, és ugyanazon mű
veletnél különválasztják és zsákoljúk a mákszemeket. A növény töb
bi részét beszántják a talajba. A harmincas évek elején azonban, 
amikor a gazdák a gubókat késsel külön levágták, a szár többi 
részét kaszával kellett learatni. mim a búzC1t. 

92 

Szerencsére Kabaynak sem ideje, sem pénze nem volt ahhoz, 
hogy a vállalat rővárosi irodáját meglátogassa, és hogy a lassan 
kialakuló széthúzást a cégben megfigyelje. Vagy lehet, hogyha ezt 
előbb észrevene volna, megtörhene volna \'ifendler hatalmát, még 
mielőtt az irányítás gyeplője teljesen \'ifendler kezébe kerül. Ebben 
az időszakban, ha voltak is nézeteltérések és habár a gyár felé 
a pénzáramlás szórványos és gyér volt, János bízott \'ifendlerben 
és Péter fivére budapesti ellenőrző szerepében. 

A Budapestről továbbított pénz a legszükségesebbeket sem fe
dezte. A bérek kifizetése megint késen, habár a régi hűséges barátok 
kénék Kabayt, hogy csak az új dolgozókat fizesse ki. Nem először 
történt, hogy Kabay iránti bizalmukkal és szeretetükkel megaka
dályozták a csődbe jutást. Ha már ahhoz sem volt elég pénz, hogy 
a kötelező dolgozói biztosítást kifizessék, továbbra is állásban ma
radtak anélkül, hogy a fizetési listán szerepeltek volna. Az is meg
esett, hogy az egyetlen módja annak, hogy János megszerezze a 
szükséges analitikai reagenseket és a tiszta savat, az volt, hogy 
azokat a gyógyszenárból az ingyenes gyógyszerek listájáról kapta 
meg orvos bátyja felírásfirn. 

A gyár heti hat napon át éjjel-nappal két műszakban dolgozott. 
l\.is 1nennyiségú készter1néket rendszeresen szúllítottak a fóv5rosba, 
de arra még remény sem volt, hogy egy képzett munkavezetót 
alkalmazzanak az éjjeli műszakban. Mennyire hiányolta János sze
retett rivérét, Rezsót, aki ekkor már az öngyilkosok jeltelen sírjában 
nyugodott. Nélküle akkoriban néhányszor előfordult, hogy egy új 
dolgozó tuclatlansCrg;íban túlhevítette a kivonatot, mely megerjedt 
és így Kabaynak még több gondot okozott. A napi 16-18 órás 
kimerítő munka és a hitelezőkkel folytatott állandó csaták mellett 
annak tudata, hogy az emberek nem kaptC1k meg a teljes bérüket 
és fók~g közve1len csalúclja kényelmének és jólétének hiCrnya nyo
masztólag hatolt a lelkiismeretére és lúthatóan alüC1sta az egészségét. 
Felesége a naplójában hja le ezt legjobban, nagy szeretettel: 

„Apútok hajnal öttől éjrélig talpon van. lkun1'ls léibaival naponta 
szúzszor is 111cgjC1rja a pincét, padlCrst, hogy mindent maga irélnyítson. 
i\Z elhanyagolt rcun1(1ja egyre rosszabbodik, gyógyításra sohasc1n 
volt idő sem, pénz sem. Ubai, kezei dagadtak, a csontból már 
a szi\·izrnokra rélcí. hogy ;"1tterjed. Minden reggel be kell rcrslizni 
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a lábait, hogy elindulhasson, így papucsot tud ráhúzni. .. Este úgy 
kell ágyba fektetni sokszor, mint a gyereket. De azért a gépek 
egyetlen hibás zakatolására felriad álmából, s még mielőtt a mun
kások észrevennék, ő kint van és intézkedik. No de ez csak ter
mészetes, ez az apa kötelessége, neki erősnek kell lennie. 

Azért a mi boldogságunk fényesen ragyog. Vasárnaponként, mi
kor a gyár áll, kart-karba öltve járjuk be az üzemet. Ti gyerekek 
előttünk szaladtok. Csak nézzük áhítatos csodálkozással, mindig 
szebb lesz, mindig nő és egyre jobban fejlődik. Csak „betegség" 
ne érie, ez az egyetlen óhajunk." 

Kabay tudta, hogy mennyire fontos a találmánya, nemcsak mint 
tudományos vívmány, hanem a gyár jövője szempontjából is, és 
annak milyen nagy a jelentősége a világban az ellenőrzött kábítószer 
gyártásban. Lelkes megelégedés töltötte el, hogy segítség nélkül 
elérte a célját a lehető legnehezebb feltételek ellenére. Csak Ilona 
osztotta meg vele ezt a büszkeséget, és a távolból Augusztin és 
Spergely értették meg őt. Igazgató társai az átállás miatti költségekért 
megbírálták, mivel a vállalat az 1932-es évet veszteséggel zárta. 
Erre a vádra János a következőket írta Wendlernck: 

„Igazad lehet, hogy jelenleg a száraz eljárás nem értékesíthető, 
és az anyagi sikert - ha esetleges - tönkreteheti, de az én be
csületemet és a vállalkozás erkölcsi értékét feltétlenül és minden 
körülmények között igazolja és tisztázza ... 

Én hivatásomnál fogva természeti erőkkel állok szemközt, és kí
vülálló előtt ismeretlen harcokat kell hangtalanul megvívnom. És 
az elmúlt év heroikus küzdelmeinek eredménye nem adhatott okot 
arra, hogy sáros cipővel rúgjanak meg." 

Megértés, ez volt a kulcsszó. Minden megértés és együttműködés 
lassanként kiveszett a dráma három fószereplőjéből. Wendler, mióta 
találkozott a milliárdos Merckkel és megbeszéléseket folytatott Svájc
ban a nagy nemzetközi vállalatok képviselőivel, úgy érezte, hogy 
elérkezett az idő ahhoz, hogy ő is közéjük tartozzon. Minden ener
giáját am1 összpontosította, hogy személyi vagyont és tekintélyt sze
rezzen, nem törődve azzal, hogy hogyan éri azt el, vagy hogy 
kin gázol keresztül. Péter lUdta, hogy nincs esélye arra, hogy ke-
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reskedelmi területen Wendlerrel felvegye a versenyt, ezén a kielé
gületlen féltékenységét öccse ellen fordította. Úgy gondolta, hogy 
mint gyógyszerész, Jánossal egyenértékű, de mivel nagyobb a ta
pasztalata és gazdagabb, öccsénél feljebbvalónak tartotta magát. Já
nos viszont a mindent felemésztő kutatás alatt eltűrte a gúnyt és 
megaláztatást, mert nem maradt ideje és ereje arra, hogy harcoljon 
azokkal, akik önzően aláásták a tekintélyét. 

Ha úgy ábrázolom Kabayt, mint egy nagy koncepciójú embert, 
aki a kitűzött célon kívül mást nem látott, semmi mással nem tö
rődött, az nem a véletlen műve. A történelemben az olyan emberek, 
akik valami kimagaslót értek el és új ismeretlen tudományos vagy 
földrajzi területet tártak fel, nem feltétlenül kell, hogy egy zseni 
intelligenciájával rendelkezzenek. Ami őket mitőlünk megkülönböz
teti, az az, hogy a mindennapi életen felülemelkedtek és mint a 
maratoni futók, túljutottak a fájdalom határán és egész lényüket 
a küzdelembe vetették bele. Ezért fizetett János olyan drágán min
den útját álló akadályért, melyek erőfeszítését szétforgácsolták. 

Ebben az időben az Alkaloida Rt.-nek a beiktatott hivatala még 
mindig Büdszentmihályon volt. Ez a falu volt az, ahol összetákolt 
gépekkel, a fiatal vegyész házaspár kemény munkájával és egy csa
patnyi segítséggel lüvább folyt a gyártás, mely megteremtette a vál
lalat túlélésének az alapját. Fontos konferenciák számára és döntő 
elhatározások esetére azonban a találkozás helyét lassanként át
helyezték ? budapesti irodába. Ott Wendler verte át a házigazda 
szerepét. Ugy viselkedett, mint egy tulajdonos, nem pedig mint 
egy fiatalabb panner, aki valójában volt. Péter csak azért járt be, 
hogy ellenőrizze a szállításokat és aláíria az elébe tett iratokat. Mivel 
a fővárost könnyebb volt megközelíteni és a körülmények is ké
nyelmesebbek voltak, az igazgatói üléseket szintén Budapestre he
lyezték át, de lehet, hogy ez azért tönént, men távolból nem volt 
olyan kínos, hogy a gyár szükségleteit nem vették tudomásul. Jánost 
legtöbbször József bátyja képviselte. Habár a legjobb szánd~k ve
zette, az üzleti ügyekben nem volt jártas, ezén inkább békítő és 
üzenetközvetítő szerepet töltött be. Ezek a körülmények tették le
hetővé, hogy Wendler olyan előjogokat szerezzen magának, amiről 
még álmodni sem menek volna. Amikor a kormány által korábban 
biztosítékként lefoglalt jelentős mennyiségű morfin énékesítéséhez 
megszerezte a kormúny hozzé1járulC1s(1t, azt addig nem árulta cl az 
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igazgatóságnak, amíg meg nem kapta a pénzt és el nem döntötte 
annak felhasználását. A gyár égető szükségleteinek ismeretében egy 
nagyobb irodát bérelt, azt bebútorozta és egy titkán és egy köny
velőt alkalmazott. Itt meg kell említenem, hogy ezzel szemben a 
termelésben Kabayn és feleségén kívül elemi iskolánál magasabb 
végzettségű alkalmazott nem vett részt. 

Wendler még ezzel sem elégedett meg. Büdszentmihály környé
kén egy kis szőlőt bérelt, melyen egy kis ház állt és abba be
költöztette saját munkanélküli fivérét. Tettét azzal indokolta, hogy 
így olcsóbb szállást tud biztosítani saját maga és a gyár vendégei 
részére, mintha szállodába mennének. Minthogy Wendlert senki sem 
tudta ellenőrizni, nem derült ki, hogy erre a célra a pénz a központi 
keretből származott és a haszonbérleti szerződés az ő nevére szólt. 
Jó időbe tellett, míg a beköltöztetés igazi okára fény derült. Wendler 
fivérének voltak barátai a faluban, közöttük gyári munkások is, 
ily módon Wendler mindenről, ami a gyárban történt, folyamatosan 
tudomást szerzett. 

Milyen más volt János élete! Kabay Józsefnek Péter bátyjához 
ín levele mutatja legjobban a gyárban lévő lehetetlen helyzetet, 
valamint a János és Péter közötti egyre növekvő ellentétet. 

„Kedves Péterkém! 
Eddigi szorgalmas levélírásaiclat abbahagytad. Sem pénzt nem 

küldesz, sem a sok - már könyörgő - leveleire Jánosnak egy sorral 
sem válaszolsz. János teljesen icleggörcsben van és azon van, hogy 
mindenáron túl kell adni a dolgon (el kell adni a vállalatot), men 
ez a semmibevevés a lealázás legmélyebb foka.. Hát nem gon
doltok arra, hogy pénz nélkül nem lehet dolgozni, hogy ha a töl
tések nen1 folyan1atosan n1ennek, akkor azonnal visszaesés van, 
ha szulfit vagy szén nincsen, minden megáll? ... A munkások fizetés 
nélkül dolgoznak. Ma jött 500 pengő, de Jánosnak az ebédlőjét 

már pakolni akarta egy egész sereg végrehajtó. Ti ezt nem értitek ... 
Péter gondolkozz rajta, ez nem fog jóra vezetni. Küldj pénzt, azon
nal írjál, vagy legalább tuclascl, hogy mi baj van. Ez öt perc időt 
jelent vagy mindent! Én úgy látom, ez az értelmeúen veszekedés 
ingyen fog a röhögő idegenek kezébe vinni mindent.. 
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Oly vak sötétben botorkálunk, m1en nem hiszitek, hogy a János 
idege is felmondja a munkát? ... Egy pár sor még pénzbe sem ke
rülne, és ezt a gyűlölködést, ami mindent maga alá temet, elke
rülhettük volna. Ne haragudj, de annyira fel vagyok zaklatva, így 
hiába való az én szenvedésem is, ... mivel fizetni nem tudok, most 
kiraknak a házamból... Írjatok! 

Csókol 
Jóska" 

Jánosnak nem volt Budapesten besúgója. Péternek nem állt ér
dekében, hogy állást foglaljon. Sógorának, Tóth Miklósnak Wencller 
otthonába tett véletlen látogatására volt szükség ahhoz, hogy a Ka
bay család rájöjjön, hogy Wencller körül nem minden áll úgy, ahogy 
mutatni akana. Sógorát a partner ott lakó csinos barátnője vezette 
be a lakásba és büszkén mutogatta legutóbb kapott ajándékait, a 
bundáját és az ékszereit. 

János idegei már ezen felfedezés előtt is pattanásig voltak fe
szítve. Az C1llandó fájdalom és az erős gyógyszerezés a köszönet 
nélküli magányos tépelődéssel párosult, melytől még az alváshoz 
ellopott rövid órák alatt s<;m szabadult. Ilona naplójában vissza
emlékezik arra, hogy Jánosnak volt egy visszatérő lidérces álma. 
Ebben megvadult lovak által húzott kocsit hajt át egy szakadék 
felett és amikor a túlsó pa11ra ér, valaki lerántja az ülésről és az 
út porában hagyj~ feküdni. Néhányan azt mondják, ez üldözési 
mánia jele volt. En tudom, hogy tiszta megérzés volt. 

Jellemző Kabay egészségi állapotára, hogy nem szállt szembe 
Wencllerrel, nem vádolta helytelen pénzkezeléssel, hanem ehelyett 
tiltakozásképpen lemondott igazgatósági tagságáról. Az igazgatóság
hoz szóló elkeseredett levelében ezt ína: 

„Tudatában vagyok annak, hogy kezelő vállalatunk a mai soha 
nem tapasztalt gazdasági válsúgban súlyos és kiszúmíthatatfan hely
zetben vergődik, viszont tudatában vagyok annak is, hogy a vállalat 
fennállása és működése személyes közrcmúködésemre és munkám
ra van alapozva, így a következőkben bejelentett elhatározúsomban 
mindezek figyelembevételével cselekszem .. 

97 



A pénz küldésének nem egyszeri teljes megs:;:üme~ése oly súlyos 
helyzet elé állított, hogy már eddig is csak tulfeszrtett rdegekkel 
tudtam a pánikszerű összeomlástól a helyzetet , megmentern: , , 

Az Igazgatóság személyem iránt tanúsított, h:ta~1ala? _rgn_oralasat 
kell tudomásul vennem azon folytonosan rsmetlodo el1arasbol'. ho?Y 
vagy csak felületesen, de még inkább és még gyakrabban egyalralan 
nem tájékoztat a helyzetről még olyan mértékben :'e'.n, amrlye~ben 
az Igazgatóságtól különálló, de az üzem ve:;:etesevel megbrzo.tt 
egyén lenne informálandó. Túlságosan brz_tonsagban van az _Igaz
gatóság afelől, hogy családommal és a vallalattal. s~emben erzet; 
kötelességem még akkor is a helyemen tart, ha onerzetem uto_lso 
szikráját is kitapossák, s talán helyesen is ítélnek. Ezért, ;1ogy ~mugy 
is túlfeszített idegeimet örökös belső harcokkal ronggya ne tep1e~1, 
s előttem szent érzéseim miatt vívrnt küzdelmeirnben egyesek elo_tt 
nevetségessé ne váljak, tisztelettel bejelentem, hogy az Igazgato· 
ságtól visszalépek .. ·· 

wendler a válaszlevelében Jánost kigúnyolta az érzékenységéén. 
Szerinte még olyan találmány nem volt a történelemben, amelyet 
tapasztalt ü;letember segítsége nélkül út le_hetett ;·olna ü;tetni .ke
reskedelmi alapokra. Egy következő leveleben Janos mar sold,al 
békésebb tónusban indokolja elhatározását. 

.,írod, hogy az Igazgatóságtól való kivonulásomm'.d a felelősség 
súlva alól akarok menekülni. Ezt Te sem hiheted. En ngyok az, 
~iki. ennek az esz1nének és vf1llalkozf1snak a szekeré?e n1int iga~onó 
barom ezer és ezer kötelékkel vagyok befogva. En ezt a hamrn 
le nem vethetem, a rúd mellől el nem távozhatok, itt nekem vagy 
győzni vagy elpusztulni lehet csak. Tudom,. hogy s~el~erünk sfr.
lyosabb helyzetben is volt már talán akkor, mrlwr segrtsege~et ker
tem, és mindig hálával ismerem el, hogy minden tchetseged:lel 
és erőddel igyekeztél kCnyúba jutott szekerünket előbbre tolnL Et.'Y 
idő óta azonban csak felületesen és nagy általánosságban mfor-
111áisz óvakodva n1inclen konkrél alátán1asztústól. An1ikor a vállalat 
ilyen 'súlyos helyzetben van, nem kapok semmi_ értelmes felvilá-
gosítást attól, akinek a vállalat gyeplőjét a kezebe adt'.tm; , 

Nem lC!lok tisztán, és én, aki a felelősség minden sulyaval cs 
kötelékével be vagyok fogva, bekötött szemmel nem tudhatom, 
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hogy Te, aki ebben a nagy munkában társul szegődtél hozzám, 
tolod-e szekerem, vagy a bakon ülve ostorodat partogtatod felettem. 
Ez a helyzet annyira fonák, hogy csak a családom és becsületem 
iránt érzett kötelesség az, ami arrn indít, hogy a vállalat vezető
ségéből kilépve, az összes felelősség terhével, pusztán mint igavonó 
barom vigyem tovább az üzem ügyét. 

Remélem, akkora naivitást nem képzelsz el rólam, hogy azt hin
ném, az üzem ügyeié!1 és vezetéséén rajtam kívül felelősség ter
helné az Igazgatóság többi tagjait, kik egyáltalálban nem is értenek 
a dolgokhoz, tehát felelősséget sem vállalhatnak ... " 

Kabay lépése annyira azért nem rázta fel partnereit, hogy meg
változtassák eddigi politikájukat. Péternek, mint elnöknek megvolt 
a tisztsége és a városi élete, \Vendler továbbra is elsőosztályon uta
zott, hogy kapcsolatokat teremtsen és azokat felhasználja, viszont 
továbbra is János feladata volt, hogy a vállalat késélen táncoló 
egyensúlyát megtartsa. A lemondását hivatalosan sohasem fogadták 
el. Közben ráébredt ~ma, hogy ha nem megy el a gyűlésekre, csak 
a gyár ügyének án, így visszavonta lemondását. 

Ha a depresszió, belső küzdelmek és egészségügyi problémák 
1932-ben nem eléggé tették próbára János erejét, egy új hatalmas 
ellenség méginkább megtette azt. Az ópiumkartell, a nemzetközi 
morfinelóállítók szövetsége kimutatta foga fehérjét. A magyar Al
kaloida által készített kismennyiségú morfint a piacon a legtisz
tábbnak ismenék el és olyan áron értékesítették, mint a nagy· 
vállalatok termékeit. A mammutvállalatok közül kettő, a l\·lerck 
Darmstadtból és a Rhone-Poulenc Párizsból megkereste a kis gyárat, 
felajánlva, hogy megvásárolja és értékesíli annak teljes hozamát. 
A fejlesztésekhez hitelt is ígének. Az igazgatóság az ajánlatot 
visszautasította, tekintve hogy a cégek által említett ár éppen csak 
a termelési költségeket fedezte volna. Kabay szintén tiltakozott, mi
vel a gyógyszert a külföldi vállalatok értékesítették volna, ami meg· 
akadályozta volna, hogy találmánya és neve ismertté váljon. A kartell 
azonnal bosszút állt. Magyarországot elf!rasztották kilogrammonként 
·í80 pengős leszállított árú morfinnal, amikor a hazai ár 620 pengő 
volt. A gyógyszerész választhaton a hazai tisztább, de drágább és 
a sokkal olcsóbb importált gyógyszer között. Ennek visszásságát 
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vizsgálva a „Gyógyszertári Hírek" című havilap 1932. december l-jén 
cikket telt közzé: „A külföldi morfin l'ÍÜ pengővel olcsóbb a ma
gyarnál" címmel. Ez ari-a ösztönözte a kormányt, ho?y közbelép!e_n. 
Úgy vélte, az egyetlen megoldás, ha az Alkaloida arait k1v1zsgalp. 
Amennyiben azt renclbenlévőnek találja, meg kell védeni az Al
kaloidát a kartell mesterségesen leé1tékelt termékeitől. Nem sokkal 
ezután a minisztérium tárgyalásokat kezdett a Népszövetséggel. Ezek 
a tárgyalások hónapokig elhúzódtak. Megelőzvén a elöntést, a !rul
fölcli cégeknek elegendő idő állt rendelkezésükre, hogy termeke
ikkel a nagykereskedők raktárait feltöltsék. Amikor az állam 
1933-ban megtiltotta a morfin importját és az Alkaloiclának mo
nopóliumot biztosított, fél évig ta1tott, míg annak kedvező hatását 
a vállalat észlelte. 

Bár az állandó feszültség láthatóan aláásta Kabay egészségét, éber 
és mindig kutatásra kész agyára jellemző, hogy majdnem naponta 
javította az eljárást. Az első évben a termelés hatékonysága több 
mint á[ven százalékkal nőtt. A f elhasznúlt nyersanyag még mindig 
főleg mákszalmából állt, nem pedig a morfinban gazdagabb mák
gubóból, mégis a gyár 1932-ben 126 kg nyersmorfim állított elő. 
Ez magában foglalta az első exponot, a Németországnak eladott 10 
kg morfint. Az évvégi egyenleg viszont kedvezőtlen volt. A hivatalos 
veszteség J 1.000 pengő volt. A budapesti iroda páncélszekrénye tele 
volt gyógyszeITel, amit az olcsóbb imponánr miatt nem tudtak eladni. 

Közben folytak a tárgyalások a magyar monopólium megszer
zéséén. Wencller elemében volt. Minden befolyásos minisztériumi 
vezető lisztviselőhöz bőkezű házigazda volt. Csalhatatlan érzéke volt 
ahhoz, hogy kit kell ebédre vagy hétvégi vadászatra meghívni, vagy 
éjszakai klubokba elvinni. Meg kell adni, bevált a haditerve. Azon
ban a beígért importtilalom, mely nas'Y győzelem volt a kis vállalat 
részére, majdnem megoldhatatlan új feladatot jelentett Kabay szá
mára. Magyarország hazai éves morfinalkaloicl igénye kb. 500 kg 
volt. Hitel vagy készpénz nélkül hogyan is várhatta volna valaki 
a gyártól, hogy megnégyszerezze a hozamát. A központnak az 
voll az álláspontja, hogy mivel a kormányn{ll megnyerték az 
ügyel, az alku egyik olclalál teljesítették. Így Kabay feladata volt, 
hogy kielégítse a megnövekeclelt igényt és az ó gondja, hogy 
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hogyan teljesíti azt. János 1932. decemberi, Wencllerhez küldött le
vele híven tükrözi nehéz helyzetét és lelkiállapotát: 

„Kedves Miklós! 
Leveledet és a benne mellékelt 50 pengőt megkaptam. Nagyon 

örülök, hogy a monopólium ügye eddig jó mederben halad előre, 
cle igazán csak akkor tudnék örülni, ha már arról értesítené!, hogy 
már meg is van, mert itt a helyzetet ma csak a puszta reményből 
tartom fenn ... 

Harminc család van, akinek hazajövetelemkor megígértem, hogy 
fizetni fogom bennfekvő fizetésüknek legalább egy töredékét, cle 
mostanig nem tudtam egy krajcárt sem fizetni. 

Van 150 pengőm. A munkások részére fizetendő volna 540 pengő, 
50 pengőt kellene a műszakiaknak küldeni, hogy legalúbb egy kicsit 
bedugjam a szájukat. Ha a szulfit megjön, az is kb. 80 pengő. Azt 
már ínam a múllkor, hogy a villanyt kikapcsolták, s mivel második 
hete a gázolajszámlát nem tudom fizetni, gázolajat sem kapok. 

Azt hiszem nem sok megértés kell hozzá, hogy beláthascl, hogy 
az itteni helyzetet nyugodtan kezelni, azt épeszű ember soha, csak 
egy őrült tehetné meg. 

Megállapodtunk abban, hogy míg ez a helyzet tan, ha nem töb
bet, cle hetenként legalább 500 pengőt fogok kapni. Már látom, 
hogy nem tudjátok ezt sem keresztülvinni, cle legalább kíméljetek 
meg attól a gyalázattól, hogy én minden ígéretemet clezavuálni le
gyek kénytelen, mert beláthatod, hogy az embereknek is a nagy 
ünnep előtt már amennyit tudunk adni, legalább idejében adjuk, 
s ne akkor, amikor már úgy sem tudják felhasználni. De ha ezt 
sem lehet, értesítsetek engem idejében, hogy ne biztatgassam őket 
és ne hazudozzak itt nekik, mert ha egyébre nem, clc az üzem 
továbbvezetéséhez még szüksége van a vállalatnak a1rn, hogy leg
alább az alám rendelt emberek becsülését bírjam. 

Egy másik levélből kituclóclik, hogy az éillancló harctól nemcsak 
Kabay egészsége szenvedett csorbétt, cle a nagy belső ereje és op
un1izr11usa is. 

,,Ügy érzem, hogy vég nélküli vergőclésünkben elérkeztünk ahhoz 
a ponthoz, amely után vagy elvérzlink, vagy talpra állunk. Én ugyan 
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minden ambíciómat és ideálokba vetett hitemet elvesztettem már. 
üres szívvel, de teljes energiával akarok részt venni ebben az utolsó 
küzdelemben ... " 

1933-ban Kabayra ismét nehéz feladat várt. Varázslónak kellett 
volna lennie, nem pedig gyenge magányos harcosnak. Akár tudott 
pénzt szerezni, akár nem, akár szánúthatott a partnerek ~-gyütt_mű
ködésére, akár nem, mindenképpen 500 kg-ra kellett novelrne a 
termelést. Az épületeket ki kellett bővíteni és nagyobb befogadó
képességű áztatókádat építeni. A gépészeknek ismét csodát kellett 
tenniük. Az ekkor alkalmazott új dolgozók építők és kőművesek 
voltak, mert a bővítésnél rájuk volt égető szükség. 

Hogy a gyakorlattal nem rendelkező munkásokat még szigorúb
ban lehessen ellenőrizni és a fegyelmet továbbra is fenn lehessen 
tartani János termelésellenőrző rendszert gondolt ki. Minden dol
gozó ~api munkakártyát kapott, hogy arra az általa végzett tevé
kenységeket feljegyezze. A műszak végén a dolgozók ezeket ~e~dták 
és Kabay azokat egy naplóban egybevetette. Ez tel1esen az o otlete 
volt mely évekig eredményesen működött, és azt a gyárat látogató 
szal~értők is megcsodálták. János számára a leküzdendő akadályok 
közül a legnehezebb a máktermelő gazdák vonakodása volt. Az 
előző év kudarca U[án újból meg kellett nyerni a bizalmukat és 
új begyűjtési rendszert kellett kidolgozni, hogy olyan sok külön 
learatott mákgubót gyűjtsenek be, amennyi csak lehetséges. A gaz
dákat meg kellett győzni arról, hogy külön nyereséghez juthatnak, 
ha a „semmire sem használható" összevagdalt gubót bezsákolják 
és tárolják, amíg a gyár teherautója érte nem jön. 

1933 márciusában a magyar parlament ratifikálta az új törvényt, 
mely megtiltotta mindenfajta morfin behozatalát az országba. ~z 
Alkaloida egyedüli szállítóvá vált. A többi ópium alkalo1clot csupan 
a belföldön készített morfin cseréje ellenében lehetett behozni. Az 
Alkaloida tehát megkapta a monopóliumot. 

Ettől kezelve a termelésnek fennakadás nélkül kellen volna ha
ladnia, hogy a vállahn az orszúg szükségletét el tudja látni. ~liv;'I 
a cégnek rossz volt a hitele, készpénz hiányában sok problemat 
okozott, hogy a fontos vegyszerszállítmányokat idejében megkapják. 
Gyakran napokig le kellen állítani a termelést, vagy más esetben 
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oldószerek hiányában csak a koncemrátum egy részéből lehetett 
a kivonást elvégezni. Természetesen ez befolyásolta az eredményes
séget, ami miatt kérdéseket tettek fel az Alkaloidának, melyet ma
gyarázkodás követett. Kabay Dr. Augusztinhoz fordult segítségért, 
aki mindig elmem az igazgatósági ülésekre, hogy mind az igaz
gatósággal, mind a minisztériummal a rendszeres szállításoké1t har
coljon. Ebben az időben a professzor nem tudott segíteni, de levelei 
tele voltak bátorítással és aggodalommal, ami 1933. június l-jei le
veléből is kitűnik: 

„ ... A vállalat ügye most nehezen áll, de kitartással majd csak 
elérjük a sike11. Kollega úr kímélje egészségét, me1t ámbár a leg
nehezebb részt már megoldotta, a továbbfejlesztés és nagyobbítás 
sok munkát fog még adni." 

Mint egy reménysugár, erkölcsi kC1rpótláském I>:abay János részére 
hivatalos levél érkezett Budapestről ezen a fagyos télen. A levelet 
a Magyarországi Gyógyszerész Egyesület küldte: 

„Igen tisztelt Kartárs llr' 
A Magyarországi Gyógyszerész Egyesület Budapest-vidéki kerü

letének 1933. január hó 19-én tartott rendkívüli közgyűlése l. Kartárs 
Urat, mint a morfin magyar módszerű gyártásának feltalálóját üd
vözli, s ezt jegyzőkönyvileg megörökíteni határozta. 

Midőn erről l. Ka1társ Urat tisztelettel értesítjük, kerületünk tagjai 
nevében kérjük, hogy tudományos kutatásait továbbra is folytassa, 
mert az eddig elért dicsőséges eredményei nemcsak erkölcsileg, 
de nemzetgazdaságilag is az ország érdekeit támogatja s hazafias 
célt szolgál. 

lVlegbecsülő tiszte len el köszöntjük .. 

Ez hivatalos elismerés volt. Habár nem l1ozott felmentést a napi 
problémák alól, felemelte a csüggedő lelket, erőt és célt adott a 
folytatáshoz. 

Időközben \Vencllcr azon fdbCnoroclva, hob'Y a hazai monopó
liumot biztosította, újból erőfeszítéseket tett, hogy kapcsolatot ala
kítson ki Nyugat-Európa legnagyobb morllngyártóival és nagy-
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kereskedőivel. Levelezéseit külföldi utazások követték, több alka
lommal Kabay Péter kíséretében. Németország és Dánia már régen 
léu·ejött ipari marnmut-vállalatainak modern gyárait meglátogatva 
egy másik világba nyerhettek betekintést. Hazatérve összehason
lították a ragyogó precizitással összeszerelt gépeket az Alkaloida 
hulladékból származó összetákolt üzemével. Nemcsak csalódottak 
voltak, de szégyenkeztek is, nem tudták elképzelni, hogy bárki 
is komoly tárgyalásba bocsádwzzon velük, aki ismeri a gyár primitív 
állapotát. Útjaikon érdeklődést tapasztaltak a szabadalom iránt és 
nagyobb eladásban vagy hitelben reménykedtek. Ezen felbuzdul
va elkezdték a gyár áthelyezését tervezni. Állami támogatás se
gítségével az ország nyugati, iparosított részében néztek 
megfelelő helyszín után, ahol modern, elegáns gyárat lehetne fel
állítani. Ismerve János lojalitását szülőfaluja iránt, az első meg
beszélésekből kihagyták őt. 

*** 
Azon a télen a laboratóriumban még nem volt ventillátor, s a 

nem kellően szellőztetett laboratórium nyomot hagyott a Kabay csa
lád egészségében. János a morfinsókm hófehér, 15 mm élű kocka 
alakjában értékesítette. Éjszakánként a feltaláló és felesége a nagy 
vákuumtölcsérekből kibmították a leülepített és megszúrt szert, és 
a keletkezett kerek tottákat megszárították. Kabay drótrácsozattal 
és pengékkel fémkeretet szerkesztett, mellyel a tortákat másodper
cek alatt tökéletes kis kockákld lehetett szeletelni. Ezeket lemérték 
és különböző méretű kartonpapír dobozokba csomagolták. A leeső 
darabkákat egy nagy porcelánmozsárban mozsártörővel porrá kellett 
zúzni. 

Mindez elkerülhetetlenül némi lebegő port képezett a kis cso
magolóhelyiségben, melynek ajtaja be volt csukva, hogy kirekesszék 
a kivonó üstben használt oldószerek párolgását, és az ablak szintén 
zárva volt, hogy a nedves, fagyos szelet távol tartsCtk a szárító
fülkétől. A finom port nem tudták tCtvol tartani a bórüktől, sót 
az még a vattával bélelt maszkon is áthatolt, meghagyván jellegzetes 
keserű ízét a nyelvükön. Hosszú ideig végzett gyógyszerészeti meg
figyelések szerint a világos arcbőrű emberek sokkal hajlamosabbak 

gyógyszerallergiára. Ez Kabayék esetében is helytállónak bizonyult. 
János sötét hajával, barna szemével és enyhén kreolos bőrével nem 
reagált a gyógyszerre, habár hosszú távon bizonyára megtámadta 
az egészségét. Tudta, hogy az milyen veszéllyel jár és elfogadta 
azt. A szőke, rózsás arcú Ilona egészen más eset volt. Iskolás éve
iben kitűnő úszó volt, sohasem volt baj a tüdejével és később 
jobb egészségnek örvendett, mint a férje. Ebben az időben mégis 
elkezdett a torka fájni és nehezen lélegzett. Ez állandó komoly 
megfázássá alakult és köhögési rohamokkal járt. A bőre érzékeny 
lett, melyet az egész testét ellepő kellemetlen égető kiütés kö
vetett. Orvos sógora konzultált kollégáival, és az általános orvosi 
vélemény az volt, hogy az az egyetlen lehetséges gyógymód, 
ha egyáltalán nem kerül kapcsolatba a szerrel. Ez fájdalmas csa
pás volt mindkettőjük számára. Ilona egy mondatban fejezte ki 
bánatát: 

„Ez fájt, nagyon fájt, harmadik gyermekünk már nem szorult any
jára." 

János Ilonát azonnal BucbpEstre küldte, ahol egyheti teljes pi 
henés és anyja gondos ápolása alatt a tünetek elmúltak. Addig 
a fiú a cselédlány gondjaira bízva otthon maradt, Icikét, a kislányt 
Kabay Józsefék házába küldték, ahol Mána unokatestvére ugyan
ilyen korú kedvenc játszópajtása volt. E pár nap alatt lázas te
vékenység folyt a gyárban. Az ácsokkal éjjel-nappal dolgozva Kabay 
az eddig nem használt padlásteret szá1ító- és csomagolóhelyiséggé 
alakította át. A háztető és az ajtók néhol olyan alacsonyak voltak, 
hogy vigyázni kellett, nehogy beve1jék a fejüket. A laboratóriumot 
is átrendezték. A lakáshoz kapcsolódó szobát irodává alakították 
át, két íróasztallal, könyvszekrénnyel és polcokkal rendezték be. 
Ez Ilona birodalma lett, akit ettől kezelve az adminisztrációval bíztak 
meg és a laboratóriumból kitiltottak. 

Szerencsére egy falubeli jó barát ICmya, aki gyógyszerészeti ta
nulmányai utolsó évét töltötte, helyben keresett állást. Így történt, 
hogy Kiss Ilona, egy okos, kedves, csinos barna lány lett az első 
szakképzett dolgozó az állományban é> átvette Kabavné feladatait. 
Megbecsült kolléga és a család barátja volt, akinel; levelei még 
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évtizedekig emlékeztellék Kabay özvegyét a boldogabb időkre és 
az elveszett szülőföldre. 

A laboratóriumban az új segítséggel, valamim a megrendelésben, 
könyvelesben és levelezésben Ilona tevékenységével a gyár el tudta 
látni a nagyobb termeléssel járó feladatokat. Az Alkaloida ki tudta 
elégíteni a növekvő piaci igényeket és az expmtkilátások napról 
napra javultak. A kodeinkérdést még nem oldották meg, bár a kor
mány állandóan sürgette Kabayt, hogy a helyi előállításhoz találja 
meg az utat. Nem kellett fenyegető gyógyszerhiánytól tartani, mert 
a külföldi nagykereskedők készek voltak kodeinre cserélni a nyers
morfim. A mindig jelenlévő hitelezők kevésbé hallatták szavukat, 
mert esetenként kamatfizetéseket kaptak. Az egyetlen fekete felhő 
a láthatáron János egészségének a rosszabbodása volt. Láthatóan 
gyengébb és soványabb lett, de mégsem pihent. Évekkel ezelőtt 
Ilonának a következőket írta: 

„Azt szokták mondani, hogy a munka az küzdelem az életért, 
én azt mondom, hogy az egy életet kitöltő szent kötelesség, melyet 
a tudás felemel." 

Ha ez jeligéje volt, akkor ahhoz méltóan élt. Ó volt az egyetlen, 
akit a megsokszorozódott termelés állandó erőfeszítései alól nem 
lehetett felmenteni, mivel egy szakképzett és tapasztalt vegyész al
kalmazása az akkori bérek mellett elérhetetlen álomnak tűnt. Hat 
órára, mikor elérkezett a reggeli műszakváltás ideje, az üzemet már 
végigjána és mindenkivel beszélt. Legtöbbször éjfél volt, mire a 
munkáját befejezte. A munkások tudták, hogy még azután is bár
mikor hívhatják, ha az szükséges. A lakC!sban és a családjával töltött 
idő az étkezésekre korlátozódott. Ha volt rá lehetőség, délután egy 
kicsit pihent. Ekkor a kerevetre dőlt, tudván, hogy fél óra múlva 
Ilona, bár vonakodva, de biztosan fel fogja ébreszteni, amikor a 
kávét hozza. A lakásban ez a teljes csend ideje volt, se telefon, 
se beszélgetés, még váratlan esemény sem szakíthatta meg azt. A 
túlfeszített agyat ki kellen kapcsolni. 

A vasárnap János részére megváltoztalla az iramot. Reggel 
hosszabb pihenést engedett meg magának, a gyerekek hozzábújtak 
az ágyban, de nem volt vad hancúrozás, men édlandóan fájdalmai 
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voltak. Mind a négyen együtt reggeliztek. Eléje tették a szokásos 
kétcsészényi erős feketekávét. János feladata volt, hogy a vajat a 
mézzel összekeverje. Az volt a gyerekek kedvenc csemegéje. Ez 
mindig különleges együttlét volt a család számára. Végigsétáltak 
a gyáron, János ötéves lányát gyakran a vállára vette. Ilyenkor tá
madtak ötletei bizonyos javításokra vagy pár órát dolgozott a la
boratóriumban, hogy egy be nem fejezett feladatot elvégezzen. Igazi 
kikapcsolódásképpen szeretett Ilonájával együtt rövid sétákat tett 
a falu kültelkein, sétabottal segítve reumás lábait. De állandó társaik, 
a jelen problémái és a jövő tervei mindenhová elkísérték őket. 
Az egyedüli igaz béke, melynek valóban örvendtek, az egymásért 
való teljes odaadás volt. 

1933 első felében a budapesti irodában is bővült a tevékenység. 
Wencller gyakori utazCtsai eredménnyel jának. Az igazgatóságnak 
az volt a szándéka, hogy az export útját előkészítse. Azokban az 
or:zá?o_kban, ahol a monopólium megakadályozta az imponot, meg
probaltak a gyártók érdeklődését a szabadalomra felhívni. A kiépített 
kapcsolatok közül a dániai ígérkezett a legjobbnak. Az ország leg
ismertebb gyógyszercége a Kemiclroga volt, amely nem csupán nem
zetközileg elismen gyánó volt, hanem a kontinensen az egyik 
legnagyobb cég azok között, akik nem tartoztak a kartellhez. A 
cég elnöke és legnagyobb részvénytulajclonosa Dr. John Horslev 
volt, aki Wencllert rokonszenvvel és barénsággal fogadta az első 
perctől kezelve. A tapasztalt gazdag gyáros érdeklődést mutatott az 
új módszer iránt, továbbá őszinte megértést tanúsított minden 
nehézség irám, mellyel a távoli kis vállalatnak szembe kellett 
néznie. 

Mikor a tárgyaUsok folytatódtak, olyan nagyméretű kereskedelmi 
lehetőségek bomakoztak ki, melyek a magyarokat is meglepték. 
Minthogy Dánia nem volt alkalmas máktermelésre, Horslev kb. évi 
l OOO kg nyersmorfin importjáról beszélt és hajlandó volt a kodein
cserében résztvcnni. Hogy a mérhetetlenül megnövekedett igénye
ket az Alkaloida kielégítse, hosszúlejáratú kölcsönt ígén, amelyet 
az elkövetkező években áruszállítással kell majd letörleszteni. A ra
gyogó nyereséges jövőhöz a kulcsot elforclítolták a zárban, csupán 
a bürokréicia kötelékeit kellett még letépni, hogy az ajtót ki lehessen 
nyitni. Két kormány és a Kábítószer Ellenőrző Bizottság jóvúhagyétsát 
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kellett még megvárni, de azok a kerekek nagyon rozsdásak voltak. 
Az idő relatív, igen hosszúnak tűnik, különösen mikor összecsapnak 
felettünk a hullámok. 

Azon a tavaszon még egy sokat ígérő fénysugár jelent meg a 
láthatáron. Egyik utazása alkalmával Dr. Augusztin a budapesti iroda 
bevonása nélkül magánúton megbeszéléseket kezdeményezett Né
metország hatalmas LG. Farbenindustrie gyárával. Úgy találta, hogy 
ők is hajlandóságot mutatnak a tárgyalásokhoz, de mivel alkaloicl
szükségletük mérete jóval felülmúlta a büdszentmihályi gyár ka
pacitását, függőben kellett hagyni a tervet. A professzor, akinek 
nem tetszett az, ahogyan a budapesti iroda a gyárat kezelte, külföldi 
útjáról hazajövet meglátogatta Jánost. A két barát hosszasan be
szélgetett a1Tól, hogy a termelést növelni kell, ha minden kínálkozó 
lehetőséget ki akarnak használni. A kissé pocakos, joviális támogatót 
megdöbbentette a fiatalember rossz kinézete és ismét arra intette 
Jánost, hogy ne vegye annyira szívére a dolgokat és többet törődjön 
az egészségével. 

A magyar országgyűlés 1933. április 10-én beikl:ltta a második 
kábítószer n1egállapodásl1 és ennek n1egfelelóen a korrnánynak az 

országban előállított alkaloidok mennyiségéről éves becslést kellett 
továbbítania a Népszövetséghez. Az igazgatók összeadva a remélt 
dán és német exportot, valamint a hazai igényeket, 3000 kg-os 
bűvös számmal hozakodtak elő. Három tonna, ami a jelenlegi ka
pacitás hatszorosa! Hogyan lehetne a kicsi, házilag felszerelt üzemet 
rövid idő alatt úgy megizmosítani, hogy versenyre tudjon kelni a 
kartellel' 

Ismét felmerült az új gyár témája. Vonakodva ugyan, de János 
kénytelen volt elismerni, hogy az ötletnek sok előnye van. Otthagyni 
a poros síkságot és a hegyek és erdők tiszta levegőjében élni, 
pontosan az volt, amit az orvos a családjának rendelt. A gyerekek 
megnőnek és a kis egytanítós katolikus elemi iskolába kell járniuk. 
Egy nagyvárosban könnyebb lenne őket a legjobb iskolákba kül
deni, ami mindig is szándékában állt. A szeretett falu, a szülőföldje, 
ahol pár évvel ezelőtt hőském tisztelték, most nem vett róla tu
domélst, sót kiközösítették a gyár miatt keletkezett csúnya adósságok 
miatt. A jelenlegi gyár ilyen nagyméretű bővítéséhez úgyis mindent 
ki kell cserélni és a gépeket máshová kell áthelyezni, mert a legtöbb 
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helyiség a fokozatosan növekvő gyártás eredményeként már amúgy 
is tele volt zsúfolva berendezésekkel. A feladat, új nagyobb épü
letekhez és modern berendezésekhez terveket készíteni, szintén csá
bító volL 

Komolyan nekiláttak az új helyszín kereséséhez. Kabay Wend
lerrel beutazta Miskolc környékét. Ez fejlett ipari terület volt, nagy 
gyárakkal és közeli szénbányákkaL Mennyire más látvány volt a 
zöld, erdős hegyek lábánál a nagy nyüzsgő város, mint az álmos 
Büdszentmihály. A1rn számítottak, hogy a költözést a dán és német 
cégek által ígén kölcsönből lehetne finanszírozni. A növekvő vállalat 
\Xlendler két ismerősének az érdeklődésél is felkeltette. Mindkettő 
magas rangú kormánytisztviselő volt, de ugyanakkor nagy földbir
tokos is Magyarország nyugati részén. Mindketten égtek a vágytól, 
hogy nagy pénzt fektessenek be részvényekbe vagy méginkább 
egy vadonatúj vállalatba. Természetesen az volt a céljuk, hogy a 
binokukhoz közel legyen a gyár, mert a mák kifizetődőbb volt 
mint a búza. Azon a vidéken szintén volt egy ipari központ, ~ 
Duna panján épült több évszázados város, Győr. Csak rövid uta
zásnyira volt a fővároslól a Bécs felé vezető főútvonalon és a két 
fővárost összekötő vasúton. A helyszím még vonzóbbá tette, hogy 
Olt nagy kész téglaépületek is álltak, egy kiürített lőszergyár épületei, 
amelyhez méltányos áron lehetett volna hozzájutni. Voltak han
gárszerú raktárak mellékvágányokkal, valamint egy nagy irodaépü
let, mely laboratóriumnak, sőt kényelmes szállásnak is alkalmas lett 
volna. Minthogy ez végső választásnak lálszotl, János az egyik hét
végén elvitle a családját, hogy megmutassa nekik a környéket. 

Az éjszakát Budapesten töltötték és vasárnap reggel vonattal in
dultak Győrbe. Az új helyszínen, míg a gyerekek a nagy udvaron 
csatangoltak, Ilona és János a főépület előtt állva, egymásba karolva 
tűnődtek rajta. Elképzelték, ahogyan majd minden gép megmlálja 
a helyét és a teljes komplexum tevékenységtől lüktet. Mégis szívüket 
eddig nem lapasztalt nyugtalanság töltölte el. Ez nemcsak idegen 
és mús világ volt, de hirtelen rádöbbentek, hogy az elképzelt ké
pekben egy ismerős arc sincs. Mi lesz a barátaikkal, a szentmihályi 
dolgozókkaJí Visszahívt;ík a gyerekeiket és kimentek a vasútállomásra. 
i'dég kor:tn volt haz~11ncnni. I-Iogy a gyerekek is jól szórakozzanak, 

és hogy a kellemetlen érzést is elCizzék a s?Jvükb(il elhatározták , , 
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hogy a délutánt a Balaton mellett, az ország legismenebb pihe
nőhelyén töltik, amelyet eddig még egyikük sem látott. 

A Balaton a kontinens legnagyobb édesvizű tava, régebben és 
most is népszerű üdülőhely, kitűnően alkalmas úszásra, vitorlázásra 
és családi nyaralásokra. Nyáron a partjait övező falvakat turisták 
lepik el. Amikor a Kabay család ott járt, tavasz volt, nem pedig 
főszezon. Megtekintették a tihanyi apátság templomát, mely a sző
lőtermelő dombos vidék felett magasan fekszik. Mindez az északi 
panon volt, a Bakony hegység lábánál, ahonnan a félreeső kis 
öblökból ösvények vezetnek az erdőn keresztül a várromokhoz és 
a magasan fekvő kilátókhoz, ahonnan le lehet tekinteni a csillogó 
vízre és a fehér vitorlákra. Azután komppal átmentek a déli oldal 
sekély, homokos partjára. A strandon a színes kabinsor, valamint 
a fákkal szegélyzett sétány kihalt volt. Egy kis vendéglőben meg
ebédeltek, azután a gyerekek elfutouak, hogy a homokban 
játsszanak. Repestek az örömtől, mivel rövid kis emlékezetükben 
ez volt az első alkalom, hogy mind a négyen együtt kirándultak. 
Hona tudta, hogy még ott is milyen feszültség van a férjében. Az 
agya ide-oda cikázott az éppen megtekintett helyszín fejlesztésének 
részletei és a régi gyár és a munkások elhagyása között. A pénzügyi 
te1veket illetően is kétségei volrnk, mert a jövendő pannerek a 
részvények túlnyomó hányadát akarták bi110kolni, ezáltal csökken
tették volna a család ellenőrzését. De a legnagyobb gondot a saját 
egészségi állapota okozta. Az egész napos, sétabot nélküli sétálástól 
erős fájdalmai voltak. Vajon elég erős lesz-e fizikailag a gyár át
költöztetéséhez' 

Nem vették észre, hogy időközben a szél megerősödöu és felhők 
tornyosultak. A Balaton hosszú keskeny tó, és ha a szél annak 
hosszában fúj, a víz tükörsima felszíne hirtelen taréjos mély hul
lámokká változik. A csodálatosan kezdődő nap két tengeri beteg, 
ijedt gyereket látott, amikor a viszontagságos átkelés félútján a komp 
motorja leállt. .Jánosnak is volt néhány nyugtalan perce, rnen eddig 
rnég sohasem volt hajón és úszni sem tudott. Késő éjszaka volt, 
mikor hosszú vasúti utazCts után a fáradt társaság végre hazaérkezett 

A kodein utáni állandó hajsza miatt Kabaynak jelemős tőkére 
lelt volna szüksége. A Trurose Ltd. svájci céglől ajánlatot kapou 
olyan átalakító készülékre, mellyel állításuk szerim 95%-os haté-
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konysCtgot lehet elérni, természetesen magas áron. Abból egy is meg
oldaná sürgős problémáját, ha éjjel-nappal működne. A magyar kor
mány annak ludatában, hogy a nyersmorfin cseréje kodeinre teljesen 
a kartell szeszélyétől függ, ismét sürgette Jánost, hogy találjon meg
oldást. A nemzet legnagyobb gyógyszervállalatát, a Chinoint is fel
kénék, hogy modern kutatási eszközeivel próbáljon Kabay 
kodeinelóállító eljárásán javítani, de ők sem tudták az 50%-os ho
zamot növelni. 

Ilona régi egyetemi tanára, Dr. Zemplén segítségét kéne. A tudós 
júniusban meglátogatta a gyárat és Jánossal is hosszasan elbeszél
getett. A tényleges segítséghez nagyon rövid volt az idő, de amikor 
elbúcsúzott, szívélyesen meghívta őket az egyetem modern labo
ratóriumába a kísérletek folytatására. Ez lényegében ösztöndíjas ku
tatásra vonatkozó ajánlat volt. Micsoda kísértés Kabay számára. 
Mindig szeretett volna kutató vegyész lenni, és ami még annál is 
löbb, a Műegyelemen, ahol eredetileg akan tanulni. De ez csak 
álom maradt. A termelésnek mennie kellett. A gyár egy napra sem 
tudta volna őt nélkülözni, hónapokról nem is beszélve. Különösen 
akkor nem, amikor Magyarország nyugati részébe az átköltözést 
kon1olyan kezcllék tervezni, rnely 111aga után vonta a n1egsokszo

rozandó termelés előkészítésére vonatkozó felmérések és vázlatok 
készítését. Mérhelellenül sok leher hárull rá és a munkanapok 
hosszabbak letlek. Jánosnak önzóbben, mondhatnám rugalmasab
ban kellett volna cselekednie és néhány hétig ágyban kellett volna 
pihennie. Eléggé beteg voll ahhoz, hogy rászolgáljon a kórházi ke
zelésre, mely esetleg a fellegekben járó budapesti partnereit rá
kénysze1itette volna, hogy segítő rnunkarársal adjanak mellé. Egy 
akkori rövid pihenés megvC!ltoztathatla volna a jövőjét, meg
hosszabbíthatra volna az életét. Tudta ezt, érezte, hogy gyengül, 
de be volt fogva az igCtba, nem lehetett lazítani. A kényszer, ami 
hajtoltJ, nem ismert könyörületet. Ilona férje mialli nyugtalanságát 
naplójinak részlete tükrözi: 

.,JCmost is megviselik a harcok, örökös izgalmak. 1\ szíve, az a 
jó szíve sokat kínozza, néha egész baloldala bénultan elesik. Ilyen
kor erős feketeldvéval, domopon injekcióval kúrálja magát. Ostort 
a kimerültségtől roskadó lónak' De újra és újra talpra áll, fölényes 
legényes kis 1nosoly:1va! takarva a puszluló erőket, csak senllni sz:t-
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nakozás, én erős vagyok. Hitt mindenki az átlátszó álarcnak, Kabay 
János erős, nyugodtan rakhatjuk vállára az újabb terheker. Ki bírná, 
ha nem Ó?" · 

Kabay tudta, hogy egy új gyár létesítéséhez szüksége van eredeti 
dolgozóinak és a később hozzájuk csatlakozort néhány szakem
berének segítségére. Fájdalmas volL azt is tudni, hogy mindenkit 
nem vihet magával. Ahogy beszélgetett velük, látta, hogy mindenki 
vele együtt akar költözni, legtöbben fenntartás nélkül, néhányan 
vonakodva. Mindenhová követték volna. De a szíve majd meg
szakadt, mikor a csapatból kihagyottak szeméből látta a kérdést: 
„És velünk mi lesz?" Mennyire fájt akkor, hogy olyan közel állt 
hozzájuk, hogy ő is az egyik tagja volt annak a családnak, amelyet 
megalkototL Ha már kénytelen elhagyni a szülőfaluját, azt büszkén 
akarta megtenni, nem pedig úgy, hogy adósságot vagy bánator 
hagyjon hátra. 

Ahogy a hetek múltak, az új gyáITal kapcsolatban a budapesti 
irodával és a szállítókkal folytatott hosszas telefonbeszélgetések szá
ma megnövekedett, ami szakadatlanul elvonta a figyelmét a napi 
termelés irányításától. Az éjszakák így mind gyakrabban hajnalokba 
nyúltak, mely az ebédlőasztalra kiterített tervekbe belemerülve ta
lálta őt, miközben magát kávéval és cigarettával tartotta ébren. Végül 
be kellett látnia, hogy bár az agya ugrásra kész, gyarló teste és 
az időhiány legyőzte. Kisegítőt kellett találnia. Ekkor gondolt a fi
vérére. Ez lett volna a legtermészetesebb megoldás, cle később 
mennyire megbánta. Péter, aki gyógyszerész, miért ne tudna pár 
hónapig a gyárban segíteni? Rövid ideig a központi iroda bizonyára 
meglenne nélküle. Ha Péter kezelné a végnélküli telefonhívásokat 
és tárgyalásokat, esetleg levenné a válláról a termékek csomagolását 
és mérését, János folytathatná a feladatát egészsége teljes össze
omlásának veszélye nélkül. Mindkét fivérétől és Wendlertől is is
mételten az együttműködésüket kérte, és mikor érezte, hOb'Y 
vonakodnak segíteni, levelében a következőket írta: 

„Félő, ha sokáig húzódik a dolog, nemcsak az üzem vezetésére 
leszek képtelen, cle egy esetleges új üzem alapjait sem fogom tudni 
lerakni." 
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Végül Péter beleegyezett, hogy jön, de micsoda áron! Azt kívánta, 
hogy az üzem irányítását engedjék át neki, továbbá a gyánási fo
lyamatról lépésről lépésre szóló írásbeli leírást kén, minden egyes 
ember és készülék szerepének részletezésével. Jánosnak lélegezni 
sem volt ideje, nemhogy ereje lett volna kézikönyvet szerkeszteni. 
Vannak dolgok, amit nem lehet könyvből megtanulni. Ki tudta volna 
Péternek elmagyarázni, aki számára a munka egy kényelmes iro
dában csak napi pár órát jelemetl, hogy a gyárban az életmentő 
vén János teljes odaadása pumpálta. Amikor végül Péter leutazott 
Büdszentmihályra, egy héten kereszlül csak reggeli után ment be 
a gyárba, amikor a fivére már 2-3 órája talpon volt és a gyánás 
közepénél tartottak. Segítség helyett János sarkába szegődött, kér
déseket tett fel, jegyzeteket készített, sőt kritizáll is. Jánost ez fel
bőszítette, de mégis türelmesen igyekezett mindent megmutatni és 
elmagyarázni. Napokig így folytatódott, mikor egy váratlan esemény 
következett be, mely felkorbácsolta a robbanásra kész indulatokat. 
Amikor az egyik munkás buzgón és udvariasan meg kívánt valamit 
mutatni az „Elnök Úrnak", Péter elkezdett kiabálni, hogy hogy meri 
egy tudatlan paraszt azt gondolni, hogy valamit is tud. Ez már 
túl sok voll .Jánosnak. Nagy vita következett és azután már nem 
volt valódi kapcsolat a fivérek közötL 

Még ennél rosszabb is történt. Péternek egy hetébe tellell, míg 
fivére idegeire menl, de felesége, Erzsike öl perces látogatása alatt 
megbántotta Ilonát és Anna házvezetőnőt, mindjárt az első napon. 
Miután Zsuzsanna férjhez ment, Annára bízták a háztartást és a 
gyerekeket. Erzsike először figyelmeztelle őket, hogy főztjükkel ne
hogy beteggé tegyék a férjét, azután, mikor megnézte a gyárnál 
lévő lakást, kijelentette, hogy az egy munkásnő részére elég jó 
hely lenne, de ő nem tudna egy ilyen lyukban élni. Bár Ilona 
dühös volt, nem telt az esetről említést Jánosnak, akinek éppen 
elég baja volt, de Anna nem luclta magát türtőztetni. Miután Péterék 
sietve visszautaztak Budapestre, dmesélte azt munkaadójának. János 
sohasem bocsátotta meg sógornőjének, hogy "igy bánt szeretett Ilu
cijával. Eltől kezelve csak megvetéssel tett említést Erzsikéről. Pé
ternek pedig bántana a büszkeségét, hogy fivére vele szemben 
a munkások pártjára álll. Féltékenységében önmagát és szüleit is 
meggyőzte aITól, hogy János kiűzte őt a gyárból. A távolság nö
vekedett közöltük. 
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A testvéri segítség nem valósult meg. Kabay ismét egyedül ma
radt, holott az új gyár miani tárgyalások olyan szakaszba érkeztek, 
amikor jelenlétére a fővárosban mindinkább szükség volt. Ahelyett, 
hogy naponta órákig beszélt volna telefonon, most már hetente 
Budapestre kellett utaznia és napokat töltött ott. Azon túlmenően, 
hogy ez kimerítette, Ilonára sem szívesen hagyta, hogy olyan gyak
ran egymaga irányítsa a termelést, amikor mind a pénz, mind az 
anyag mindig szűkében volt. A vegyszerekkel és oldószerrel való 
ellárás a fővárosi iroda feladata volt, de mivel nem értették meg 
annak halaszthatatlan fontosságát, János fővárosi látogatásai során 
többször beszerezte azokat. Feleségéhez írt számos levelében pa
naszkodott partnerei laza ügyintézéséről és önzéséről. A tervezett 
pénzügyi intézkedések szintén vitára adtak okot. Bár Wendler a 
Kabay szindikátus tagja volt, rózsás lehetőségeket látott a két nagy 
földbirtokossal együtt, akikkel az új vállalkozást tervezték. Mivel 
az ó kapcsolatai, illetve barátai voltak, és hogy kedvükben járjon, 
kisebbíteni próbálta a Kabay fivérek fontosságát. Kisebb kellemetlen 
esetek is adódtak. Egyszer, amikor János egy kormányhivatalt fel
keresett, a ponás megkérdezte, hogy a Wendler cégnél dolgozik-e. 
ó akkor nevetett ezen, de mégis keserű íz maradt benne. Péter 
nyíltan sürgette Jánost, hogy szabaduljon meg Wendlertól, még Au
gusztin támogatásáról is biztosította, de mikor az igazgatói ülésen 
János felkérte Wenc!len, hogy adjon számot ténykedéseiről, senki 
sem volt hajlandó János mellé állni. Így Kabayra hagyták, hogy 
a kompromisszumhoz és együttműködéshez megtalálja az utat. Ké
sőbb János megtudta, hogy a háta mögött Péter figyelmeztette 
Wendlert, hogy János összeesküvést szó ellene. Szeresd feleba
rátodat! 

Szerencsére a vitákon és hüborún kívül más is tönént. Egyik 
fővárosi útja alkalmával az Egészségügyi Minisztérium állandó fő
nöke meghívta vacsorára, melyet János tiszteletére rendezett. A 
. ,1-Iungáriá··-ba, mely Budapest egyik legjobb vendéglője volt, három 
minisztériumból, a rendőrségről és az orvosi egyesületből hívtak 
vendégeket. A házigazda majdnem egy óra hosszat méltatta a Kabay 
házaspár érdemeit. János később azt ítta haza, hogy kis híján 
könnyekig meghatódott, mikor a szónok Ilona hozzájárulását ma
gasztalta. Magában pedig ugyan;1kkor mosolyognia kellett az ó min-
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dennapi életük és a vendéglő ragyogó pompája közötti kirívó el
lentéten. Micsoda emlékezetes vacsora, fájóan ritka elismerés. 

Miért repülnek el olyan gyorsan a boldog pillanatok? Éppen mi
kor otthon tűzszünet volt, a nagy ágyúk kezdtek el tüzelni kül
földről. Ősszel a kartell felfüggesztette a kodein cseréjét. A kormány 
felszólította az Alkaloidát, hogy szállítson koc!eint. Kabay a mor
finból elkezdte a rossz hatásfokú átalakítást, minden kiló kárba
veszett morflnért bánkódva. Wendler megpróbálta elmagyarázni a 
hivatalnokoknak, hogy a cég nincs megfelelően felszerelve és hogy 
a költség megfizethetetlen, de ez nem vezetett eredményre. János 
levelet ín a minisztériumnak, amelyben tiltakozott, hogy ha foly
tatnia kell az átalakítást, az csődbe juttatja a vállalatot. Válaszként 
a miniszter nevében táviratot kapott, melyben az állt, hogy együtt
működése hiányát árnlásnak tekintik. Nem volt más út, mimhogy 
Kabay kihallgatást kért az új földművelésügyi minisztertől. A köz
vetlen kapcsolatkeresés segített és ez egyszer a szerencse is mellé
szegődött. Kállay Miklós miniszter szintén az ország észak-keleti 
sarkából származott, mint a Kabay család. Már hallott az idős fó
jegyzóről, János apjáról, de nem volt tudomása a gyárról. Úgy lát
szik, munkatársai nem találták elég fontosnak az ügyet ahhoz, hogy 
azzal terheljék. Szívélyesen fogadta Jánost, úgy mint egy kedves 
szomszédot. 

Különös, hogy pár napon belül a minisztérium átmeneti meg
oldást talált a problémára. Külföldi kapcsolataik révén találtak egy 
céget, mely közbenjáróként akart működni. Kabay pedig egy évet 
kapott, hogy addig megoldást találjon. Ezen időponttól kezelve a 
Földművelésügyi Minisztérium magatartása az Alkaloida irányában 
észrevehetően megváltozott. Segítségükkel a cég a mákszalma vasúti 
fuvarc!íjából engedményt kapott, adó nélkül tudott szeszt beszerezni 
és a kodeincserét vámmentesen tudta lebonyolítani. Mindez mér
hetetlen könnyítést jelentett a küszködő vállalat számára . 

A miniszter együttműködése személyes győzelmet hozott Kabay
nak. Erősítette benne a hitet, és még a központi irodának is el 
kellett ismernie tekintélyét, pedig őt eddig gyakran csak gyenge 
idegzetű tudósként kezelték. ,\ központban tett gyakori látogatása 
alkalmával János megfigyelt némi rendellenességet az eladott termék 
és az eladási ár között. Eddig a gyárnak rendszeres jelentéseket 
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és a pénzről elszámolást kellett Tludapestre küldeni, de az iroda 
csupán éves összesítőt adott a közgyűlés számára és tényleges el
lenőrzés nélkül működött. János úgy érezte, hogy joga van néhány 
rőkönyvi adatot ellenőrizni, és amikor valóban eltérő árakat talált 
ugyanazon tételből származó morrinén, magyarázatot kén. Wendler 
a hatóanyag eltérő tisztaságára hivatkozott és azt állította, hogy a 
nagykereskedő, aki történetesen jó barátja volt, megvizsgálta a mi
nőséget és aszerint fizetett. Augusztin segítségével Kabay minden 
tétel morfinból mimát ven, mind az iroda széfjéből, mind a nagy
kereskedő készleteiből, és vizsgálatra odaadw dr. Spergelynek, aki 
az Ely laboratórium tulajdonosa volt. Az eredmény egyforma tisz
taságot mutatott ki, mind injekcióhoz alkalmas, azaz a legjobb mi
nőségű volt. Kabay intézkedésére az igazgatóság a készáru eladására 
azzal a nagykereskedővel kötöll szerződést, aki az Ery laboratórium 
üzletét kezelte. 

Érdemes figyelemmel kísérni a Kabay család magánlevelezését 
azon az őszön. Korábbi leveleikben József és édesanyjuk gyakran 
kénék Pétert, hogy működjön együtt Jánossal és emlékeztették arra, 
hogy fivére mennyire gyenge és túlhajszolt. Mindketten figyelmez
tették arra, hogy Wendlerben nem bízhat, és hogy mennyire fontos, 
hogy a fivérek egymást segítsék. Azután lassankém a Mama hang
vétele megváltozott és arra intene Pétert, hogy álljon ki Wencllel1'el 
és Jánossal szemben is. Kéne, hogy próbálja megőrizni a békét, 
de legyen erős. Esedezve könyörgött, hogy fiai maradjanak test
vérek, legalább ameddig a szüleik élnek. Leveleit anyai intelemmel 
zúrta, miszerint a tisztelet és egészség sokkal fontosabb, mint a 
bosszú, az élet nagyon rövid és a csabd múr éppen eleget szen
vedett. Jól gondolta, hahC!r igazCm senki sem figyelt rá. 

1933 novembere nagy vültozást hozott a vállalat életében. A ciCln 
Kemidrogával a tárgya!Ctsok ro!ytatódtak. Dr. l lorslcv érdeklődése 
még fennétllt, barátságos volt és szándékában állt az Alkaloidával 
üzletet kötni. Mindkét kornüny kész volt az em•üttműködésre, csu
pán a Népszövetség jóváhagyása hiányzott. A kartell ellenzése és 
genfi befolyásos kapcsolatai révén az ügy megreneklett. Egy olyan 
időszakban, amikor a helyzet kilátC!stalannak tűnt, a két ·gaz~lag 
fölclb1rtokos, akik csatlakozni akartak a céghez, elvesztették biza!-
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1nukaL és visszavonlák ajánlatukat. 1\zutún in{tr senki sen1 hozta 
fel az új gyár témáját. A több hónapos tervezés, utazgatások és 
a sok er?feszítés kárba veszett, de nem található feljegyzés arra 
vonatkozoan, hogy Kabay sajnálta-e azt, vagy inkább fellélegzett. 
Tlar:át~i között _maradhatott és szinte jól jött a megkönnyebbülés 
a _wlsagosan 1genybe vett csökkenő erejéhez. A vadonatúj gyár cso
da1a a zold dombok között, fénylő modern gépekkel eltűnt az éj
szakába_n'. l~hetővé téve számára, hogy eleget tehessen az egyre 
no;ekvo, 1genye~rnek, melyet a poros Büclszemmihályon lévő régi 
gya1i-a kenyszentettek. A kartell miatt a raktárban felhalmozódott 
gyógyszen eladták és 1933 végére az Alkaloidának az ország teljes 
szükségletét kellett szállítania. A külföldi rendelések száma is nö
vekedett. 

Augusztin professzor ismételt tárgyalása a németországi LG. far
benindustrie A.G .-vel meghozta a gyümölcsét. Készek voltak az Al
kaloidával aláírni egy nyitott szerződést, ami azt jelentette, hogy 
bizonyos kereteken belül Magyarországról importálni akarják, amit 
a cég szállítani tud. Remélték, hogy Genf részéról nem lesz nagyobb 
ellenvetés, minthogy ne111 olyan nagy mennyiségekről volt szó, mint 
a cián javaslal esetében. ;\ugusztin ragaszkoclás{1ra clcce1nher elején 
n~m We;1dler. hanem János ut:1zott régi tanárával Berlinbe, hogy 
veglegesnsck a megállapodást. Szerencsére az utazási előkészüle
teket most a professzor intézte, így kényelmes h;ílókocsijuk volt. 
Az utazás bosszantó késedelemmel indult. Tlécset elhagyva először 
üzemhiba volt, majd egy korai hóviharba kerültek. A cseh határ 
közelében a nyílt pályán a vonat elakadt a hóban. Semmit sem 
lehetett látni, csak a bepárásodott ablakokhoz csapódó hópelvheket. 
Tizennégy órás késedelemmel az éjszaka kellős közepén é;·keztek 
meg Prágába, ahol át kellett szállniuk a berlini vonatra. 

Más t:trsasétgban ez egy hosszú, unalmas nap lett volna, de Au
guszlinnal az egész út élvezetes volt. Széleskörű tudásával és jó 
hun1orérzékévcl jó lftrsalgó volt, utazásairól, n1unk{1járól és a ta
nulókról szóló lhrt(·nclekkel szórakoztaua Jánost. ·rcnnészetescn üz
leti ügyekről is beszéltek. Dicsénc Kabay kezdeményezését, ahogy 
kapc~olatot keresett a 111iniszterrcl, tovúbbú J{ll1os sz{1I1clékát, hom• 
kemcnycn kczc11c a budapesti iroclút. j{mos szinte sütkérezett a 
barátság{1ban. i\ nyugodt 111egértés (·s helyeslés. t·s az érdekes tár-
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salgás boldog oázis volt az irodával való együttműködésre irányuló 
állandó erőfeszítés mellett. 

Berlinben minden simán ment. Ezúttal nem maradt idő múzeum 
látogatásokra, siettek haza a karácsonyi előkészületek miatt. Aláítt 
megrendeléssel a zsebükben a visszafelé vezető úton a beszélgetés 
főleg a vállalat nehéz helyzetére irányult, melyet a fővárosi irodából 
való késedelmes pénzáramlás okozott. Augusztin megdöbbenését 
fejezte ki afelett, hogy a vállalat két telephelyén milyen mérhe
tetlenül eltérő a vezetés stílusa. Míg Kabayék semmit sem költöttek 
magukra és gondot okozott a munkabérek vagy a lényeges anyag
szállítások kifizetése, addig Wendler neve és nagylelkűsége a leg
előkelőbb szállodák igazgatói és a legjobb éttermek főpincérei előtt 
közismert volt. Azt méltányolták, hogy Wendler ügyes manipulátor, 
kinek az ügyességére szükség van, ha a cég be akar törni a nem
zetközi piacra, de mindketten megállapították, hogy személyében 
nem lehet fenntartás nélkül bízni. Utat kellett találni ahhoz, hogy 
a budapesti iroda ébredjen rá arra, hogy léte a gyár működésétől 
függ, nem pedig fordítva. Hazatérve, még 1933-ban a professzor 
a vállalat legnagyobb részvénytulajclonosa, a Földmúvelésüt,>yi Mi
nisztérium segítségét kérte. A minisztérium ügyintézője Kabaytól és 
Wendlertől is részletes jelentést kén a termelésről, az eladásokról 
és a könyvvitelről az utolsó két hónapra vonatkozóan. A minisz
térium bíráló megjegyzéseket tett a budapesti adminiszu·ációra és 
intelmekkel látta el az irodát a jövőt illetően. A vizsgálat kétféle 
eredményt hozott és az gyorsan hatott. A János és Wendler közötti 
barátság köpönyege lehullott és kimért hanggá változott. Most már 
egy megsebzett érzületű fivér és partner tartózkodott a fővárosban. 
A pozitív eredmény viszont az volt, hogy ettől kezelve az anyag
szállítások és a pénzek rendszeresebben érkeztek. 

Decemberben egy viharos igazgatói ülésen elhatározták, hogy 
minden helyi adósságnak Kabay nézzen utána a gyárból. Akár képes 
volt azokat kifizetni, akár nem, azáltal, hogy személyesen kezelte 
a hitelezőket, lassanként helyrehozta a kárt, amit a távoli hivatal 
önkényes magatartása okozott. Továbbá az igazgatóság 500 pengős 
havi fizetést állapított meg és garantált Jánosnak. Eddig a lelki
ismeretére volt bízva, hogy kiveszi-e a hivatalos fizetését a rend
szertelenül kapott készpénzből, amely sohasem volt elegendő a 
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munkabérekre és a sürgős kiadásokra. Ezáltal János évekig a cég 
legalacsonyabban fizetett alkalmazonja volt. Most már a dolgozók 
bérét folyamatosan tudta fizetni, de a munkásoknak járó elmaradt 
béreket nem volt képes törleszteni. Néhány munkást megillető 
összeg az évek folyamán már jelentős méreteket öltött. Kabay még
csak nem is gondolt arra, hogy említést tegyen arról, hogy ő 
mennyi jövedelemtől esett el. 

Az év boldogabban zárult, mint ahogy kezdődött. A termelés 
simán ment. A hazai eladás és az export fokozatosan növekedett, 
a Dániával kötött nagy szerződés a teljesítéséhez közeledett. A kor
mány együttműködést tanúsított. Kabay arra összpontosította a tu
dását, hogy javítsa az eljárást és lehetőség szerint a gépeket is 
korszerűsítse. Az eljövendő 1934-es év ígérkezett az első évnek, 
amikor adósság helyett profitra lehetett számítani. Úgy látszik, letelt 
a hét szúk esztendő. 
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EGY JÓ ÉV 

Megérkezett a tél és lehullott a hó. Vastag hótakaró fedte be 
a zöld síkságot, és a föld és a felhők végtelen fehérségében eltűnt 
a horizont. A városban a hó megült a sövényeken, fennmaradt 
a nyárfák csupasz ágain és jól megterhelte a háztetőket, ahol a 
kéményekből az elhagyott gólyafészkeken keresztül füst szállt a 
magasba. Az utakon a hótakaró elnyelte a kocsik zaját. A gyermekek 
hócsatákat vívtak és a befagyott pocsolyákon csúszkáltak, az ud
varokon pedig sárgarépa OtTú hóemberek őrködtek. A befagyott 
ablakok mögött az emberek pihentek, hogy felkészüljenek a tavaszi 
nehéz munkára. 

A falu szélén azonban az üzem nem tartott szünetet. Volt még 
feldolgozásra váró mákszalma a szérűkben. A motorok dübörgését 
éjjel-nappal lehetetl hallani, melyet csak a hangos gózduda szakított 
félbe a reggeli és esti műszakváltást jelezve. A dolgozók létszáma 
megnövekedett és az üzem úgy működött, mint egy jól beállított 
műszer. Sajnos, olyan duda nem volt, mely Kabaynak a nap végét 
jelentette volna. A pénzügyi gondok lassan megszűntek, de a nö
vekvő vállalat problémáinak súlya, melyet egyedül kellett hordoznia, 
bárkit összeroppamott volna az ő akaratereje nélkül. A pénzügyi 
kérdést úgy oldották meg, hogy addig semmilyen termék sem hagy
hatta el az üzemet, amíg a fővárosi iroda bankjánál a megrendelők 
a csekket letétbe nem helyezték, még ha ez vitákat is okozott. 

193'Í első hónapjaiban János állandóan a gyár és Budapest között 
ingázott. A legtöbb héten 2-3 napot a fővárosban töltött, ezalatt 
Ilona vezette a termelést. Mivel az üzem simán ment, tevékenységük 
központját egyiclőre a fővárosi irodába helyezték át. Hogy a két 
nagy expo11szerzőclésnek eleget tehessenek, elkerlilhetetlen volt a 
gyár bővítése, amint a Kemidrogától a nagy kölcsön végleg meg
érkezik. Ehhez előkészületként gépi felszereléseket kellett megte
kinteniük, nagykereskedőket kellett találniuk, de a legfontosabb az 
volt, hogy ~1 máktermesztést és -begyűjtést az egész orszJgban meg
szervezzék. 
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Ez évben Kabay főleg mákgubóból akart morfint előállítani, 

mely morfintartalomban sokkal gazdagabb volt. Ezért kapcsolatba 
kellett lépniük Nyugat-Magyarország nagy földbirtokosaival, ahol 
nagy földterületeket múveltek meg mákból való olajkészítés cél
jából. Ezek vagonrakomány nagyságrendú szállítmányt ígértek a 
néhány zsáknyival szemben, melyet eddig az egyes kistermelőktől 
gyújtöttek be. Mindezeket sokkal eredményesebben lehetett meg
tárgyalni a fővárosból, a budapesti jobb kapcsolattartási lehető
ségek miatt. 

A tél folyamán a Kabay családban ismét egészségi probléma adó
dott. Mindkét gyermeknek mandulagyulladása volt, meg kellett vol
na múteni őket, de a szükséges két hétre Ilona nem hagyhatta 
magára a gyárat. A fiú a krónikus hörghurutjával éjjel majdnem 
megfulladt, mert a torka bedagadt. Hogy elkerüljön a szeles, poros 
környékről, karácsony után János elvitte ót Ilona édesanyjához Bu
dapestre. Miután a fiú meggyógyult, Kelpné magánál tartotta és 
beíratta egy közeli iskolába három hónapra. Amikor apjának a hét 
végén a városban kellett maradnia, többször mentek együtt sétálni 
vagy látogatóba, sót néha még moziba is. Ez ritka, becses alkalom 
volt a fiú számára. 

Egy másik utazás alkalmával még januárban János felvitte szüleit 
a fővárosba, hogy néhány hetet fivére otthonában töltsenek. Út
közben meglátogatták János húgát, Valikát, aki ádáz csatát vívott 
az alföldi betegséggel, az asztmával. Vékony asszonyka volt hosszú 
fekete hajjal, a hosszas betegség miatti sápadtsága angyali meg
jelenést kölcsönzött neki. A testvérek közül Jánosnak ó volt a leg
kedvesebb és mély bizalmat éreztek egymás iránt. Nagy kár, hogy 
nem találkoztak gyakrabban, holott szomszédos falvakban laktak. 
A hosszú vasúti utazás folyamán János örült apja boldogságának, 
amikor látta a megváltozott vidéket. Elárasztotta a lelkesedés és 
tágranyílt szemmel nézte az új hidakat, a növekvő városokat. Az 
idős főjegyző akkor 83 éves volt és majdnem 20 éve nem hagyta 
el Büdszentmihályt. 

fontos események történtek a fővárosi hivatalban is, vagy ahogy 
akkor hívták, a központban. Rendszeres külföldi útjai során Wendler 
azon fáradozott, hogy növelje az exponot és eladja a szabadalmat 
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olyan országokba, ahol monopólium korlátozta az imponot. Az első 
nemzet, amely érdeklődést mutatott a szabadalom iránt, Lengyel
ország volt. Ott a nagykite1jedésú síkságokon már meghonosították 
a máktermesztést, így ideális helynek kínálkozott az alkaloidfeldol
gozás magyar módszerének alkalmazására. Kabay németországi el
lenfele, az ópiumkaitell támogatóinak egyike, a Hoffmann la Roche 
cég volt az egyetlen alkaloidszállító Lengyelországba. Ez nem ret
tentette el a varsói gyógyszerészeti vállalat, a Warsawske Towasistwo 
Motor vezetőségét attól, hogy nagyon barátságosan meghívja Kabayt 
és Wendlen gyárlátogatásra. Elhatározták, hogy használni fogják a 
módszen és levelükben kifejtették, hogy nagyon szeretnének az 
Alkaloida igazgatóival találkozni, hogy megmutassák nekik a meg
lévő gyárépületeket és kölcsönösen megismerjék egymást. Első lé
pésként kénék Jánost, hogy mindenképpen nyújtson be kérvényt 
a lengyelországi szabadalmaztatásra. Megjósolták, hogy a versenytárs 
hatalma miatt hosszú és nehéz ügymenet várható. 

Különös véletlen folytán pár nappal azután, hogy a levél meg
érkezett Varsóból, a kanell képviselői meglátogatták a földmúve
lésügyi Minisztériumot Budapesten. Nagylelkű ajánlatot tettek, hogy 
megvásárolják a minisztérium birtoldban lévő Alkaloida rész
vényeket. Bár a magyar kormány ebben nem volt érdekelt, e lépés 
mégis szemléltette egy ilyen nemzetközi sze1vezet hatalmát. 

Kabay azzal, hogy ilyen sok időt töltött a szállítások megszer
vezésével és részt vett a külföldi partnerekkel tónénő levelezésben, 
tulajdonképpen beavatkozott bátyja hatáskörébe. Jánosnak nem volt 
nagy boldogság kofferből élni, Ilo1üra hagyva a gyár irányítását. 
Milyen szívesen maradt volna a családjával és az üzemmel, ha Pé
terben több energia és tehetség lett volna. Az idősebb fivér keserúen 
panaszkodott, hogy őt, az elnököt h{ntérbe szorították és nevetség 
tárgyává tették. A csal5d nyomban János ellen f'ordult, azzal vádolva 
őt, hogy lübtlan és beteg testvérét elnyomja a vállalatnál. Hogy 
ez mennyire bCtntotta Jánost és mennyire szeretett volna a családja 
kedvében járni, azt Ilonához írt levele is mutatja: 

.,Bizonyos dolgokból látom. hogy Péter miattam igen eróscn hát
térbe van szorítva. Az üzemet is vezethetné, de ahhoz én közel 
se cngcdcn1. Egész éjjel gonclo!koztan1, 1nit is tegyek? 1\rra az cl-
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harározásra jutmtam, hogy én visszavonulok teljesen az üzembe'. 
megállapítva mennyié1t tudom szállítani a kész alkaloidákat, mennyi 
lesz az én fizetésem és a kg-ként járó feltalálói díjból 20% nekem 
jár. A Kabay csopo1tot és annak érdekeit a vállalatnál Péter képviseli'. 
a tárgyalásokon ő vesz részt, és a legjobb belát~sa szenm ve~eu 
az ügyeket. .. Ma ezt elmondtam Marnána~, s hala Istennek ugy 
látom, hogy ez a forma elfogadható volt. !gy mi is nyugodtan le
szünk, végre talán elérjük, hogy be fogják látni, senkit sem akarunk 
se letörni, se megrövidíteni." 

Ez elfogadható volt a hozzáta1tozók számára, de az igazgató
tanács vonakodott hozzájárulni. János csökkentette budapesu uta
zásait de Wendler mégis naponta telefonon tanácskozott vele, vagy 
bármi,lyen fontos fejleménynél meglátogana Jánost Büdszentmihá
lyon. 

A télen bőven volt megoldandó feladat. A lengyel szabadalmat 
azonnal megfogalmazták és azt február első napjaiban Wencller b~
nyújtotta Varsóban. A beadvány, valamint az érdekelt lengyel fel 
azon lépése, hogy Motor Alkaloida név alatt új vállalatot iktassanak 
be, megbolygatta a darázsfészket Lengyelországban. Több m111t har
mincmillió lakossal Lengyelország nagy üzletet jelentett a piacot 
monopolizáló svájci cég számára. Azonnal léptek. Felhas7:n~lva, a 
varsói népjóléti miniszterrel való régi jó kapcsolatukat, megk1sereltek 
a találmányra az oltalom megadását megakadályozni, va~y _leg
alábbis igyekeztek azt késleltetni. Egyidejűleg két különböz~ trany
ból támadták meg a magyar céget a Népszövetségnél. Eloszor is 
azt állítotlák, hogy az Alkaloida módszere csak Kabay agyában lé
tezik, de a technológiát sohasem írták le részletesen, emiatt meg
bízhatatlan és ellenőrizhetetlen. Azzal is érveltek, hogy Magyar
országnak még importálnia kell a kodeint. Azt is hivatalosan be
jelentették Genfben, hogy Kabay száraz módszerénél jóval előbb 
a Hoffmann la Roche már nagyban gyáttmt máknövényből morfint. 
Ezen második állítást a Népszövetség olyan komolyan vette, hogy 
mindkét céget felkérte, hogy móclszerükről komplett leírást nyújt
sanak be. 193'í. február 22-én Wendler letette a szabadalmi be
advánv 1932. évi szövegének angol nyelvei fordításút, melyben 
Kabay az eljárást részletesen leína. Ennek címe: 
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„Tovf1bbfejlesztett eljárás a morfin alkaloidák máknövényből való 
előállítására." 

A konkurens vállalattól sohasem jött válasz. Ez olyan eset volt, 
amikor Wendler jó üzleti érzéke ismét megnyilvánult. Tudta, hogy 
ha az Alkaloida a kanell mellen létezni akar, nemzetközi fórumon 
kell vele szembeszállnia. Amikor a svájci cég a hivatalos megke
resésre nem adott választ, az Alkaloida a genfi törvényszéken polgári 
pert indítou ellene. A pereskedés több mint egy évig taitotr és 
az Alkaloida győzelmével végződött. 

Ez izgalmas időszak volt Kabay és a még fejlődésben lévő vállalat 
életében. Alig volt pár hónapja annak, hot,>y a pénzügyi összeomlás 
veszélye elmúlt és azt még nem felejtették el teljesen. Az éves 
forgalom 19.33-ban 180.000 pengő volt, a könyvekben mutatkozó 
félmilliós teljes adóssággal szemben. ,\z üzem 500 kg nyers morfint 
volt képes előállítani, mely kb. a magyar igény mennyiségének felelt 
meg, de párezer kilogramm morfin Dániába és Németországba irá
nyuló exportjáról fo!ytatlak tárgyalásokat. A gyártás megnöveléséhez 
a tervezést és előkészületeket készpénz nélkül hajtouák végre, csu
pún a kölcsönígéretre támaszkodtak, továbbá a tárgyalások kedvező 
kimenetelében bíztak. A növekvő vállalatnak, mely az országon be
lül épp most ért el némi elismerést, lehetősége nyílt a1rn, hogy 
külföldön is beindítsa a termelést, valamint tőkét kovácsoljon a 
szabadalomból és így ismerné váljon a világon. Mindezeken túl
menően az üzemnek volt elég bátorsC1ga, hogy nyíltan harcba száll
jon a kanellcl és annak milliárd dolláros tőkéjével. A cég 
történetében új fejezet kezdődött, fellendülés, melyet csak a meg
oldatlan belső ldtékenység és bizalmatlanság rornh,1tott meg. 

Lengyelorszúgban a népjóléti n1iniszter 111ég védeni aka11a a ko
rábbi szállító érdekeit. Azt javasolta, hogy a leendő Motor Alkaloida 
csak 111orfin alapanyagot gyártson és azt adja el a svájci cégnek, 
amely azt azuté1n feldolgozza és a végterméket értékesíti. Tenné
szctcsen ez a 111agyarok szá111C1ra nem volt elfogadható. Wencller 
l{Ltva J versenytJrs irCtnyában :1 varsói kor111ány barC1tsCtgos 1naga
tanC1sC1t, és annak tudatC1ban, hogy az üj gyür az első években kép
telen !e:-;z kiclt:gítcni a lengyclorszC1gi igényeket, ellenjavaslaual Ctlll 
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elő. Eszerint a Motor Alkaloida annyi morfin alapanyagot szál
lítana a la Roche-nak, amennyit csak az kér, hogy ily módon 
a lengyel máktermelóket megbékítse, de az ópiumalkaloid vég
termékek szállítása Lengyelországba a la Roche és az Alkaloida 
részéról egyenlő megosztásban tönénne. Ez okos lépés volt, me
lyet a nemzet érdekében el kellett fogadni, mivel helyi nyers
anyagot és munkát használtak fel távolkeleti ópiumból készült, 
kizárólag importált hatóanyaggal szemben. 

1934 nyarán a leendő Motor Alkaloida két lengyel alapítója Bu
dapestre látogatott. Nem vollak rokonok, de a vezetéknevük azonos 
volt. A. Wieckowski a Towasistwo Motor igazgatója volt. Ez a cég 
vette fel először a kapcsolatot az Alkaloidával. Úgy volt, hogy ó 
lesz az új társaság kereskedelmi igazgatója. Dr. F. Wieckowski ve
gyészmérnök volt, aki később a termelést irányította. A lengyel igaz
gatók számára ez volt az első alkalom, amikor Kabayval találkoztak, 
hogy a műszaki előkészületek irányelveit lefektessék. Megállapodtak 
abban, hogy a következő hónapokban Dr. Ferdinand Wieckowski 
Büdszemmihályra megy és annyi időt tölt az üzemben, amennyi 
az eljárás megtanulásához szükséges. Könnyű stílusa, humorérzéke 
és buzgó érdeklődése tetszett Jánosnak és mindketten barátságos 
együttműködésre számíthattak. Egyikük sem gondolta, hogy a pár 
hónap, melyet a látogató az üzemben tölt, az Alkaloida fennál
lásának a legizgalmasabb időszaka lesz. 

Genf, bár nem akan írásbeli engedélyt adni a nagytételű nyers
morfin exponra Dániába és a kocleincserére, beismene, hogy nincs 
törvényes alapja, hogy azt megakadályozza. John Horslev Koppen
hágában eITe a jelre várt. 1934 áprilisában a Kemidrogától meg
érkezen az első rendelés 100 kg morfínra, melyet 60.000 pengős 
kölcsön kísén. Mivel a dánok ezt a mennyiséget rendszeresen akar
ták növelni, az Alkaloidában lázas tevékenység kezdődött. EITe a 
váratlan szerencsére János és Wendler reagálása teljesen ellentétes 
volt. János mindenekelőtt kodeinátalakító készülék Svájcból történő 
szállítására adott fel rendelésl. Ez csak egy kis üst volt, de kapacitása 
éppen elegendő voll ahhoz, hogy fedezze a magyarországi kodein
igények túlnyomó részét. A következő fontos lépése az volt, hogy 
felvette Masznyik Géza tapasztalt vegyészmérnököt a gyárba, a nap
pali műszak rutinellcnőrzésének elvégzésére. Ez lényeges volt, ha 
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időt akan szakítani a lengyel látogató tanításához, akinek az ér
kezése heteken belül esedékes volt. 

Kabay még akkor sem engedte meg magának, hogy lazítson, 
amikor az új vegyész mentesítette őt a mindennapi teendők egy 
részétől. Egyidejűleg két gyár tervezése vette igénybe minden erejét. 
Fel kellett készülnie, hogy amint az új kölcsön megérkezik, a büd
szentmihályi üzem képes legyen termelési hozamát megduplázni. 
Ugyanakkor, mivel tudta, hogy Lengyelországban a pénz nem jelent 
gondot, felkutatta a legmodernebb berendezéseket és azokhoz al
kalmazta az eljárást, így az még praktikusabb lett. János Ilona mun
káját is meg akarta könnyíteni, ezért az üzem első tisztviselői 
munkakörébe felvett egy helybéli fiatalemben, aki épp akkor fejezte 
be a gimnáziumot. 

A fővárosi irodának juttatott pénzt másképpen költötték el. Wend
ler Budapest legelőkelőbb negyedében bérelt hivatalt, melyet bő
kezűen ellátott személyzettel és bútorzattal. Saját tágas szobája 
párnázott ajtókkal, süppedő szőnyeggel és három méter hosszú ra
gyogó íróasztallal bemutató teremnek is beillett. Saját öllözője és 
fürdőszobája volt, s a hozzá érkezőnek előbb két csinos titkárnő 
mellett kellen elhaladnia. Hiába, mindenki másra vágyik. 

Kilátás vo[[ arra, hogy a növekvő rendszeres exporttal a pénzügyi 
feszültség enyhülni fog. Most első ízben ez arra buzdította Jánost, 
hogy a saját és családja érdekeire is tekintettel legyen. Tanósan 
biztosítani akana családja jólétét, hogy így kárpótolja őket az első 
években hozott áldozatokért. A múltban bármilyen bevétel gyorsan 
elfogyott, men a hitelezőknek kamatot kellett fizetni és az üzemet 
át kellett alakítani, a maradék pedig eltűnt a budapesti ügyintézés 
útvesztőjében. Az első hat évben János nem vett fel fizetést és 
rokonai egy fillért sem kaptak beruházásaikért és közreműködé
sükért. Kabay elhaulrozta, hogy 50 pengőt fog kérni minden kiló 
eladon alkaloid után. Az átlagos nagykereskedelmi ár abban az 
időben kb. 600 pengő volt. Az 50 pengő negyven százalékát a 
száraz eljárás leltalálói honoráriumaként és korábbi jövede
lemkiesése ellenszolgáltatásaként kíváma megtartani. A fennmaradó 
hatvan százalékot a fivérei és nővérei között osztották volna fel 

a család által megállapítotl arányban. Ez tanós intézkedés lett volna, 
és minden illetékesnek jó jövedelmet biztosilott volna. Wencl!e;. 
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egyetéttett ezzel, és Augusztin professzor gratulált Jánosnak, hogy 
végre munkája gyümölcséből kikéri a részét. Túl jó lett volna! Péter 
kereken visszautasította János javaslatát. Ellenjavaslatában hetvenöt 
százalékot akart magának, úz százalékot Jánosnak és öt-öt száza
lékot a többieknek. János ekkor felkérte fivérét, hogy maga részéról 
külön egyezkedjen az igazgatósággal és saját igényét 10 pengó/kg-ra 
szállította le és egy további 10 pengó/kg-ra, melyet a többi hoz
zátartozó között osztanának fel. Ezen megállapodási formát József 
nem fogadta el, mert ó nem akarta Péten kihagyni. Ennek ered
ménye az lett, hogy egyikük sem kapott részesedést. Még saját 
édesanyjuk is unszolta Pétert, hogy fogadja el az első ajánlatot, 
de Péter engedte, hogy inkább mások élvezzék a hasznot, semhogy 
elismer;e, hogy Jánost megilleti az ellenszolgáltatás. 

1934. május l-jén ferdinand \'?ieckowski megérkezett az üzembe. 
A helybeli fogadóban szobát vett ki, de csak aludni járt oda. A 
nap minden percében az üzemben lehetett őt találni, mosolygó 
szemével, akcentusos német beszédével. Kopaszodó fejét állandóan 
egy kis selyemsapka fedte. Néhány napon belül családtaggá vált. 
Őszintén csodálta Jánost, minden szavát leste és egész nap jegy
zeteket készített. Tiszteletteljes, úriemberhez méltó udvariassága ele
inte zavarta Ilonát. Nem volt hozzászokva, hogy munka közben 
felálljanak a dolgozók, amikor belép a szobába vagy székkel kí
nálják meg. A látogató modora három hónap alatt sem változott 
meg, amíg Kabayéknál tartózkodott és ebédelt. A gyerekeket is 
megszerette, együtt játszott velük és el volt ragadtatva, amikor Vin
koci bácsinak szólították, mivel a lengyel nevet nehéz volt kiejteni. 
János tisztelte vendége éleslátását, élénk érdeklődését, és mulatott 
azon, hogy az üzem legpnrosabb helyéről, pl. a szecskázó helyi
ségből fényes cipőben és makulátlan öltözékben tudott előbukkan
ni. Nagyon jól megéitették egymást, habár csak egy harmadik 
nyelven tudtak érintkezni és ez gyakran mulatságos volt. Dr. Wíec
kowski mindig tudott nevetni önmagán, ezáltal a feszültség fel
oldódott és mindenki elmosolyodott. Derűs, nyugodt viselkedésével 
nem volt János terhére, aki lendületes, megszállott dolgozó volt, 
hanem inkább pillanatokra kikapcsolta őt, habár azokban a he

tekben az üzemben kevés lehetőség volt a lazításra. 
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Május 17-én nagyon fontos vendég érkezett Büdszentmihályra, 
Dániából Dr. John I-Iorslev, a Kemidroga elnöke látogatta meg a 
gyárat. Ez valójában szemle volt, amely döntően befolyásolta a vál
lalat jövőjét. Wendlen-el, Augusztin professzorral és dr. Spergellyel 
jött, János pedig meghívta József testvérét is. A magas dán vendéget 
egész kíséret vette körül, amikor János végigment vele az üzemen 
és elmagyarázta az eljárást. Mivel ez csak rövid látogatás volt, 
hosszas beszélgetésekre nem volt lehetőség, de az elnök nyíltan 
kinyilvánította nagyrabecsülését János és teljesítménye iránt. Kife
jezésre juttatta, hogy a módszerrel meg van elégedve és a jövőben 
nagy mennyiségű exportban szeretne együttműködni. Wendler a 
vendégeket ezután körutazásra vitte. Kabayék pedig sikeres napra 
tekinthettek vissza. 

Ezen a nyáron Honának megvolt a saját speciális feladata. E hó
napok során a gyártás közben észrevették, hogy jelentős eltérés 
van a különböző időben nyert hatóanyag mennyiségekben. A vegy
szerek és a nyersanyag mennyisége állandóan azonos volt. Azt már 
tudták, hogy a gubónak nagyobb a hatóanyagtanalma, de mivel 
ez idő tájt az áztatótartályobt rendszeresen állandó arányban töl
tötték fel szétrral és gubóval, melyet külön-külön megmértek, nem 
találtak mat,>yarázatot az eltérésekre. A különbségnek az ország kü
lönböző tájain termelt terményben vagy esetleg a talajban kellett 
lennie. Csak egy módon lehetett megtalálni a választ. Heteken ke
resztül minden szállítmányt külön tároltak és apritottak, és gondosan 
megjelölték a termelő nevével és címével. A négy tartályt azonos 
eredetű anyaggal töltötték fel és a feldolgozásnál ügyeltek, hogy 
minden gyártási szakaszban megakadályozz:ik a keveredést. Ilona 
az eredményekről statisztikát készített, és úgy találta, hogy a leg
magasabb hozamot azok a mákgubók adják, amelyeket Nyugat
Magyarország egy bizonyos részén termelnek. Ekkor üt minden 
gazdának, akinek a terménye az átlagosrül jobb hozamot adott, 
és kérte őket, hogy közöljenek részletes adatokat és ha lehetséges, 
klilcljenek mákmag mintát. Miután mindezt táblázatba foglalták, né
hány nagyobb termelővel szerződést kötöttek a vetőmag szállítására. 
Ez évtől kezelve az Alkaloida l:ítla d a termelőket vetőmag mákkal 
országszerte. Ennek erecln1ényeként olvan eg).1s2oes nversan)1anhoz 
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jutottak, amelynek az alkaloicltanalma a legmagasabb volt. Ez jóval 

129 



azelóll lörlént, hogy a bmanikusok kereszlezéses meglermékenyílés 
úlján elkezdték a mák minóségét javítani. 

A ka11ell vádolása után a Népszövetség Kabaytól megkapta az 
eljárás leírását, mely felkeltette az érdeklódésüket. A magyar Al
kaloida ügyét az Ópium és Egyéb Veszélyes Kábítószer Forgalmazási 
Tanácsadó Bizottság a májusi ülésére napirendre tűzte. Magyaror
szágül az Egészségügyi Minisztérium titkára képviselte. A bizültság 
tagjai között volt Svédország népjóléti minisztere, E. Ekstrand, az 
Ópium Forgalmazási Osztály igazgatója. Miután meghallgatták a 
módszerre és a gyáffa vonatkozó tájékoztatást, a bizottság érdek
lódése a biztonsági kérdések felé fordult. Megbeszélték a mákter
melés ellenórzését és a kormány szerepét a felügyeletben. Az egyik 
képviseló megemlítette, hogy Lengyelország is nagyon szeretné 
használni a szabadalmat. A bizottság kéne, hogy egy következó 
ülésre készílsenek statisztikát a különbözó országok máktermelé
séról és adjanak részletesebb tájékoztatást az Alkaloida gyánási le
hetóségeiról. Abban is megállapodtak, hogy egy küldöttség majd 
megtekinti a t,>yártás helyszínél és tanácskozik a magyar hivatal
nokokkal. 

A genfi összejövetel 1934. május 28-án ért végel. Ugyanezen a 
napon Kabay és Wendler megérkezett Varsóba Wieckowski Fer
dinanddal együtt, aki Büdszentmihályról utazott oda. A lengyelek 
régi barátként fogadták a vendégeket. A lengyel út azonban nem 
volt számukra kéjutazás. Elóször megtekintették a tervezett gyártásra 
alkalmas szóbajöhetó helyszínekeL Varsó külterületén volt egy gyár, 
annak a Towasistwo Motornak az egyik egysége, amely a meg
beszélést kezdeményezte. Ez ideális hely lett volna az eladáshoz 
és a feldolgozás második szakaszához, de nem volt elegendó terület 
tágas raktározó szérűk részére. Kutnóban, a legnagyobb máktermeló 
terület szélén, a fóvárostól 100 kilométerre találtak egy helyszínt, 
mely mind a nyersanyaggyújtés, mind a gyáitás elsó szakaszára 
a legmegfelelőbbnek ígérkezetl. Minthogy a félkész terméket a két 
lelep között könnyen lehetell szállüani, elhatározUik, hogy mindkét 
helyel megszerzik és két gyárat szerelnek fel. Ez volt a magyar 
látogaUís könnyebbik része. Az üzleli ügyeket nehezebb volt ren
dezni. A megbeszélések majdnem megszakítás nélküli negyvennyolc 
ór{m át folywk, mivel Kabay mielőbb vissza kívám térni Büdszcnl-
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mihályra. A négyük közÖlti megbeszélést a hivatalból rendszerint 
elnapolták a vendéglóbe, majd pedig a szállodába. A lengyelek 
meg kívánták venni a szabadalmat és készek voltak magas licenc
díjal fizetni, de Kabay és Wendler szívügye egy közös vállalat lét
rehozása volt. Meg akarták erósíteni az Alkaloida tekintélyét a 
nemzed<özi piacon. A két Wieckowskinak eltökélt szándéka volt, 
hogy beindítja a vállalatot. Ez adta a kiindulási alapül. Végül meg
állapodtak a közös vállalali formában és a licencén a kb. 250.000 
pengós árban, melyet a közös haszonból öt évig kell fizetni. Ez 
mindkét fél részére igazságos megoldás volt, mivel az új vállalat 
elsó éveinek kockázatát közösen vállalták, és majd ha a vállalkozás 
sikeres lesz, a késóbbi éveket már nem lerhelik licencdíjak. Egy 
belsó szerzódésl ínak alá, de a jogászoknak és hatóságoknak csak
nem további kilenc hónapra vall szükségük ahhoz, hogy a rész
leteket rendezzék és a „Motor Alkaloida" cégbejegyzést engedé
lyeztessék. 

A legjobb viszonyban vállak el, és Kabay és Wieckowski 
visszatének a gyárba. Wendler még pár napig maradt, hogy a kü
lönféle varsói hivatalokban megindítsa az eljárást. Ke1iiló úton tén 
haza, ellátogmott Dániába. 

Június első hetében az igazgatóság Budapesten ülést ta1tott. Elő

ször a lengyelországi sikeres tárgyalásokról volt szó, majd elfogadták 
a javasolt szerzódésL Ezmán széles mosollyal Wendler vette át a 
szót és beszámoll a Kemidrogával folytatott tárgyalásairól. Ettól szá
mítva ez volt a vállalat fennállása óla a leghangosabb és legbol
dogabb ülés. Wendler közölte, hogy Dr. J-Iorslev megmutalta neki 
az Alkaloidához intézett levelének lervezetét, melyben Horslev be
jelenti, hogy 500.000 pengó kölcsöm nyújt a magyar cégnek, melyet 
nyersmorfinnal kell visszafizetni. Biztonsági okokból az egyeden kí
vánsága az volt, hogy a szindikátusi részvényekel kötvényekben 
kell lefektetni. Félmillió pengó' Az igazgalóság elrendelte, hogy a 
gyár modernizálja gépi felszerelését és a lehelő legrövidebb időn 
belül kélszerezze meg a kapacilásál, összesen 1000 kg nyersmor
finra. Baját, aki a Merek látogalás almt lolmács volt, beszerzési igaz
gatónak nevezlék ki. Az voh a feladata, hot,>y szervezze meg a 
máktermelőkcl, ossza szét a mákmagot és kísé1je figyelemmel a 
nyersanyag szállítását. János, aki clóször 1nindig az cn1bcreire gon-
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dolt, megszerezte az igazgatók hozzájárulását ahhoz, hogy az első 
rendelkezésre álló pénzből a dolgozóknak járó bért az utolsó fillérig 
kifizethesse. Ezentúl már ó is mosolyoghat, felemelt fővel járhat 
és büszkén tekinthet dolgozói szemébe. 

János az üzemben kezdte felszámolni a termelést, mivel tudta, 
hogy a felújítás és változtatások miatt a gyárat majd négy vagy 
hat hétre le kell állítani. Megrendelte az új gépeket és a további 
épületek felépítéséhez megtette a szükséges előkészületeket. A sok 
álmatlan éjszakán keresztüli tervezés meghozta a gyümölcsét. Mind
ezen tevékenység közepetle elérkezett az idő arra, hogy ünnepel
jenek. Az emberek örültek, hogy megkapják a pénzüket, de még 
boldogabbak voltak azért, hogy a nehéz idők végre elmúltak és 
örültek csodált igazgatójuk sikerének. Vasárnapra, 1934. június 14-re 
János mind a harminc dolgozót családjával együtt meghívta a gyár 
udvarán rendezett ünnepségre. Két hosszú asztalt állítottak fel, a 
tetők közé színes papírszalagokat feszítettek ki, bőségesen volt pá
rolgó forró étel, fagylalt, limonádé és bor. János barátok között 
érezte magát. Az esemény inkább családi ünnepségnek tűnt, mint 
vállalati összejövetelnek. János az ízületi gyulladásáról is megfe
ledkezeu, mert a férfiakkal futballozott, az asszonyokkal viccelődött 
és a gyerekeket talicskázta. Ilona elvegyült a vendégek között, 
ugyanígy tetl József feleségével és leányával együtt. Hajdú, a vil
lanyszerelő volt a szakács, aki némi segítséggel két rézüstben a 
vacsorát készítette. 

János az asztalnál emberei egészségére emelte poharát, megkö
szönte bizalmukat és kemény munkájukat, az asszonyoknak pedig 
megköszönte türelmüket. Bejelentette, hogy e naptól kezdve minden 
alkalmazott betegbiztosításának díját a cég fogja kifizetni. Ez a bé
reknek kb. három százalékát tette ki, melyet eddig a szokásnak 
megfelelően a dolgozók fizetéséből vontak le. Kabay továbbá kéne 
az embereket, hogy támogassák ól a „Munkások Segítő Alapja" lét
rehozásában. Kabay távlati terve az volt, hogy legyen némi tar
talékpénz, amivel a dolgozókat szükség esetén ki tudják segíteni. 
Ilyesmi sok csaláclclal gyakran előfordult. Ha mindenki hajlandó len
ne keresete egy százalékával rendszeresen hozzájárulni, alapot hoz
hatnának létre, melyből nemcsak a rászorulóknak nyújthatnának 
segítséget, hanem a gyerekek taníttatásához és esetleg az étkezde 
melletti könyvtárhoz is. Kabay az alapból még téli tüzelőt is szán-
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clékozott nagy tételben vásárolni és azt nagykereskedelmi beszerzési 
áron szétosztani. Mindenki örömmel fogadta az ötletet. A nap éne
kelgetéssel zárult, melyet a házigazda meleg hangja vezetett. 

Hogy jobban megértsük, miért volt az a nap olyan nagy esemény 
és miért emlegette Kabay annyiszor háláját, tudnunk kell, hogy 
mennyi pénzzel tartozott a vállalat hűséges dolgozóinak. Hárman 
az első munkások közül, Gál, Hajdú és Spéder azon a napon annyi 
elmaradt bért kapott kézhez, hogy abból mindegyikük új házat tu
dott építeni, és még kb. tízen szintén kaptak kisebb összeget. Ez 
az egyik oka annak, hogy Kabay János gyermekei még ötven év 
múltán is úgy emlegetik apjuk munkatársainak első csoportját, mint 
saját rokonaikat, és nagybátyjaiknak tekintik őket. 

Ezen a héten volt egy olyan nap, amikor nem lehetett tudni, 
hogy Büdszentmihály Lengyelországban van-e vagy Magyarorszá
gon. Wendler héttagú delegációt hozott a gyárba, amely különféle 
minisztériumok és egy varsói egyetem képviselőiből állt, akiket A. 
Wieckowski kísért. A helyszín lengyel és német szavaktól vissz
hangzott, mígcsak boldogan be nem szálltak a buszba, ugyanis 
Wendler meghívta őket ebédre a debreceni „Aranybika" szállóba. 

1934. június 19. A cián kölcsönt hivatalosan folyósították. A gyár 
leállt és az emberek megkezdték a gépek leszerelését. Néhány na
pon belül építők és szerelők lepték el a telepet. Ahogyan a hetek 
múltak, minden megváltozott. Mély kutat fúrtak, hogy legyen ele
gendő víz, új kazánházat építettek a Miskolcról megrendelt nagyobb 
kazán számára. Téglaépületet emeltek a vadonatúj gózgépnek, mely
nek lenclkereke mellett a régi gép eltörpült, de a generátor haj
tásához és váratlan szükség esetére a kisebbiket is megtartották. 
Nyolc új betontartályt építettek extrahálás céljára, valamint egy új 
különálló színt a szecskázógép részére, hogy az aprításkor keletkező 
port elszigeteljék. A szén és oldószerek számára raktárak léptek 
az ideiglenes toldalék épületek helyébe. Ez volt az az időszak, 
amikor János régi álmát megvalósíthatta és egy épületet emelt a 
főkapu mellé, mely a dolgozók jóléti ellátására szolgált. Ebben volt 
a nagy étkezde, az öltöző, a zuhanyozó és a környéken az első 
angol WC János az embereinek mindenből a legjobbat kívánta nyúj
lani. 
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Kabay saját családjáról sem feledkezett meg, de talán Ilona szavai 
fejezik ezt ki a legjobban. 

„A munkaláz áttetiedt minden embetTe. Kimondhatatlan boldog
ság végignézni az üzemen. Minden új és célszerű, minden ragyog, 
szép és jó. Már nem gyermek többé harmadik gyermekünk, hanem 
felnőtt, komoly nagy gyá1telep: 1000 kg-os morfin üzem! 

Kis lakásunk is ki lett bővítve. 

Régi vágyam beteljesedett, a konyha, kamra külön épületbe ke
rült, a helyén szép, tágas gyerekszobát rendeztünk be, kedves, fehér, 
magunktervezte bútorokkal. A régi kamra helyén készült kis ven
dégszobában végre nevelőnőt is elhelyezhettünk, hogy a gyerekek 
intelligens felügyelet alá kerüljenek. A régi rothadt deszkapadlókat, 
melyekkel hét évig küszködtünk, kicseréltettük, pincét, padlást kap
tunk. A nyitott tornác be lett üvegezve, kerti bútotTal berendezve ... 
Oh, ha tudtuk volna, hogy csak fél évig lesz a mienk, és másnak 
készítjük a kényelmet, amit oly soká nélkülöztünk, de fájt volna! 

Erkölcsi és anyagi téren csupa siker! Hálás szívvel köszönjük 
meg az Úrnak, hogy meg engedte érnünk ezt is, és hisszük, hogy 
ezután nyugodt, rendezett munka, pihenés és elismerés következik. 
Harmadik gyermekünket szárnyára bocsáthatjuk. Végre gondol
hatunk az első két gyermekünkre is. Vásárolni megyünk. Min
denki kap szép, jó ruhát, cipót, fehérneműt. Mindkét gyermek 
túlesik a mandulamútéten sikeresen, és szépen kezdenek ma
gukhoz jönni." 

Mikor új rnhákról beszélek, egy váratlan esemény jut eszembe, 
mely Kabayék egyik gyermekével történt és amelyre még ma is, 
évtizedekkel később is emlékeznek a gyárban. Júliusban, amikor 
már az aratást befejezték, az egyik vasárnap az éves piaci napot 
tanották a faluban. Ezzel együtt járt a vásár, cirkusz, vásári bódék 
és egyéb bemutatók, olyasmi, amit mindenki látni akart. Ez volt 
az első eset, amikor János megígénc, hogy az új nevelőnővel, An
nussal együtt elviszi a gyerekeket a vásárba. Milyen nagy esemény 
volt ez a gyerekeknek' Csinos ruhák, körhinta, de főleg az, hogy 
apjuk szakított magának időt arra, hogy velük lehessen. Tetőtől 

talpig új iuhában mindkét gyermek készen állt, még esőkabát is 
volt rajtuk, így várták az apjukat. A nyolcéves nc1 nyugtalan lett 
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és az egyik munkás fiával elkezdett fogócskázni. Az udvar szélén 
szaladva egy széles árokhoz én, melyet gondolkozás nélkül át akan 
ugrani, de természetesen a kiásott gödör közepébe esett. Az árok 
azén volt ott, hogy összegyűjtsék és később elássák az extrahálás 
hulladékanyagát, egy fekete, rothadó, melasszerú masszát. Olyan 
mély volt, hogy elfedte volna a süllyedő fiút. Szerencsére az egyik 
munkás éppen közel volt és így ki tudta húzni. Miután megfürdették 
és az undorító, rossz szagú, ragadós anyagot a szeméből, hajából 
és füléből kimosták, elmentek a vásárba, de a szép új iuhák a 
szeméttanóba kerültek. A szülők annyira megijedtek, hogy még meg 
sem szidták a kis csirkefogót! 

Augusztusban az építkezés és a felújítás éjjel-nappal folyt. Nem 
volt gyáttás. Minden szükséges gépi felszerelést és anyagot meg
rendeltek vagy azok megérkezését vátták. A terveket elkészítették 
és az emberek megkapták az utasításokat. Ebben a viszonylag nyu
godt átmeneti állapotban Kabay végül ráébredt arra, hogy saját 
egészségével is törődnie kell. Elvitte a családját üdülni egy tapolcai 
kiadó házba. Ott csatlakozott hozzájuk betegeskedő nővére, Valika 
és annak gyermekei, a tízéves Adika és a hatéves Rezsó. Tapolca 
akkor még csak egy kis idilli üdülőhely volt, nem nyüzsgő tu
ristaközpont, amellyé azóta vált. Miskolchoz közel, egy kis félreeső 
völgyben, fenyőerdővel borított dombok között fekszik, és a cso
bogó patakok pa11ján százéves tölgyfák állnak. A forrásvíz meleg 
volt, kissé rádióaktív és ásványtanalma miatt híres volt arról, hogy 
enyhíti az ízületi gyulladásos fájdalmakat, míg a gőze a tüdóbán
talmakra jó. Pontosan az, amire Jánosnak és nővérének szüksége 
volt. Egy nagy úszómedence mellett volt egy kertiház, csendes tó 
a csónakázáshoz, egy nagy pavilon, ahol külön szobákban, for
rásvízzel telt kádakban, orvosi felügyelet mellett lehetett a fürdő
vendégeket kezelni. A főépületben ezenkívül volt egy pár 
szobanagyságú fedett úszómedence is, melyet a családok órákra 
ki bérelhettek. 

Valika, aki vékony és fáradt volt, szeretett a napon ülve szun
dikálni az erős hegyi levegőn. A gyerekek élvezték a medencét, 
ahol Ilona elkezdte őket Ciszni tanítani. Számukra ez új, csodálatos 
világ volt. Evc:zgettck a tavon, az erdei séták alkalmával kergetőztek, 
vagy csak éppen egy sereg fröcskölő gyerek között a napon voltak 
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fényképezés céljából apjukat még a csónakba is bevonszolták, 
de ó végképp nem volt sportoló típus. Kabay, aki jó étvágya el
lenére éppen csak valamivel volt több 50 kilónál és fürdőnadrágban 
csont és bór volt, nem fürdött nyilvánosan. Néhány napra kibérelte 
a meleg fedett medencét, üldögélt a gyógyvízben és a gyerekekkel 
játszott. A víz és néhány megszakítás nélküli éjszakai alvás láthatóan 
könnyebbé tette a mozgását, de kúrára nem szánta rá magát. Öt 
nap elteltével Budapestre utazott egy megbeszélésre, azután Mis
kolcon megszemlélte a kazánkészítést és kétszer a gyárat is meg
látogatta. Mégis eközben mindig volt egy-egy nap, melyet a 
medencében a családjával töltött. Neki két hét elég volt. Semmilyen 
könyörgés vagy érvelés sem tudta őt tovább távol tartani az üzemtől. 
Egy héttel később Ilona is hazament és az utolsó néhány napra 
a gyerekeket Valikára bízta. Habár rövid volt és gyakran megsza
kították, ez mégis igazi üdülés volt, az egyetlen vakáció, melyet 
mind a négyen valaha is együtt töltöttek. 

1934. szeptember. A kibővített üzem ragyogott, célszerű volt és 
indulásr<L készen állt. Mennyire más látvány volt ez, mint az az 
egy épület és néhány szérű, amellyel csupán hét rövid évvel azelőtt 
indult a gyár. Most már több embert is alkalmaztak, ekkol1"a már 
minden régi dolgozó művezető vagy előmunkás lett, aki az újonnan 
belépőket ellenőrizte vagy betanította. Az új dolgozók nemcsak új 
szakmát tanultak, hanem átvellék a régi dolgozók ragaszkodását 
is az üzem és igazgatójuk iránt. Talán ez az oka annak, hogy 
sohasem kellett egyetlen alkalmazottat sem komolyan megdorgálni. 

A megrendelt nagy kazán még nem érkezett meg, de Kabay 
a régi kazánnal újból elindította a gyártást. Néhány hétig úgyis csak 
próbagyánás folyt, ami alatt az új berendezéseket ki kellett próbálni 
és a gépek kezelőinek is gyakorlatot kellett szerezniük. A nap 24 
órájában János mindenütt jelen volt, ellenőrzött, beállított és segített, 
ha arnt volt szükség. A szabadság elmúlt. 

Miskolcon a nyolc méter hosszú kazCmt felrakták egy vontatóra 
és traktorral inclílOttük 60 kilométer hosszú útjára. Akkonájt megkez
dődtek az őszi esőzések és a széles vontató megfeneklett a keskeny 
úton a térdig érő sárban. A traktor kerekei csak túráztatták a motort, 
és az ősrégi módszer volt az egyetlen megoldás. Nyolcökrös fogattal 
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két hétig kínlódtak, míg végül elvontatták a kazánt Büdszentmi
hályra. Amikor megérkezett a kazán, a szerelők minden erejére 
és leleményességére szükség volt, hogy azt görgőkkel és emelő
darukkal a helyére tudják tenni. A gépészek pár napon belül mű
ködésbe hozták Ekkor jöttek rá, hogy a korábbinál sokkal nagyobb 
kazánhoz a kémény nem elég nagy, így azt egy kétszer olyan magas 
acélkürtővel helyettesítették. 

A megnövekedett gyártáshoz természetesen meg kellett sokszo
rozni a szállítandó mákszalma mennyiségét. Hogy megkönnyítsék 
a nyersanyag kirakását, egy keskeny nyomtávú vasúti mellékvágányt 
fektettek le a vasútállomástól az országúton keresztül a raktározó 
szérűkig, valamint az exu·aháló tartályokig. A nagy ládaszerű ké
zikocsik könnyedén gurultak a síneken, így a mákszalma és a ka
zánhoz szükséges szén lassú és fáradságos zsákolását és cipelését 
kiküszöbölték. A hónap végére minden gépi berendezés és ember 
megtalálta a saját helyét a kibővített üzem rendjében. 

Hogy a súrlódást saját maga és a központi iroda között csök
kentse, és hogy a pénz folyásának szabad utat adjon, továbbá a 
nyersanyagok akadálytalan szállítását biztosítsa, Kabay a készáru 
eladásában új rendszert vezetett be. Ettől az ősztől kezelve a gyár 
az előállított anyagot az érvényes nagykereskedelmi piaci ártól függő 
összegért eladta a budapesti irodának. Egyidejűleg a nyersanyag 
és a felszerelések vásárlása és a bérek fizetése a gyár tőkéjéből 
János felelősségére történt. A máktermesztést és szállítást a fővá

rosból szervezték, de azt is Büclszentmihályról kellett kifizetni. Ez 
jelentős többletet jelentett az irodai munkában, de nem volt többé 
anyaghiány miatti fennakadás, illetve nem volt vita az ellentétes 
érdekek miatt. Néhány héttel később János büszkén tájékoztatta 
az igazgatókat, hogy minden helybéli adósságot kifizetett. Nem volt 
többé goromba, gúnyolódó kereskedő, nem fordulhatott elő, hogy 
megszakítják számukra a szolgáltatásokat. Az Alkaloida a községben 
visszaszerezte jó hírnevét. 

,\ Népszövetség Kföítószer Ellenőrző Bizottsága 193'í szeptem
berében Genfben ülést ta11ott. Ezen az ülésen Wencller képviselte 
mind a magyar korni:ínyt, mind az Alkaloidát. A bizottság komoly 
érdeklődést mutatott Kabay módszere iránt. l\:cdvezőnek ítélte meg, 
hogy az végig az eljárás f'olyam;ín könnyen ellenőrizhető. Ügy, mint 
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az előző ülésen, most is hosszas viták folytak a máktermelés és 
raktározás biztonságáról, különös tekintettel Magyarországra és Len
gyelországra. Wencller útján felkérték Jánost, hogy határozza meg 
és jelentse, hogy az eljárás után mennyi alkaloid maradt az eldobott 

. mákszalma órleményben. Még nagyobb súlyt helyeztek olyan rend
szer kialakítására, mellyel kismennyiségű mák morf1ntartalmát is ele
mezni lehet. Az egyes szállítmányok ellenőrzésével becsülni akarták 
a hozamot. Azt is megemlítették, hogy ha Kabay ki tudna gondolni 
egy ilyen módszert, remélik, hogy azt személyesen mutatja be a 
bizottságnak. Ez a meghívás nagy megtiszteltetés volt és azt mutatta, 
hogy elismerték ót. 

A dolgok túl jól mentek. Az ingának vissza kellett lendülnie. 
Akkor azonban túl messze lendült. A Népszövetség nagy szervezet 
volt, mely tucatnyi független bizonságból állt, azok mindegyike a 
saját témájával foglalkozott, csupán lazán kapcsolódott a többihez 
a havi nyomtatott beszámoló révén. Ezért történhetett meg, hogy 
az egyik bizottság clicséne Kabay munkáját és kereste vele az együtt
működést, de a szervezet kormányzó testületének, a Tanácsnak tel
jesen ellentétes volt a véleménye. A nagy alkaloidtermelő vállalatok 
befolyására és nyomására a Tanács azzal vádolta a magyar és a 
cián kormányt, hogy a Népszövetség utasításait nem tartja be. Még 
olyan célozgatások is elhangzottak, hogy mindkét ország segíteni 
akaija az illegális kábítószer kereskedelmet. Ellenezték a szerződést 
az Alkaloida és a Kemiclroga között, és ezt azzal a ténnyel tá
masztották alá, hogy a nyersmorfin és a morfinsók könnyen át
alakíthatók heroinná. Senki sem hozta a Tanács tudomására, hogy 
éppen ebben az időszakban rejtélyes módon elárasztották Dániát 
és a környező országokat árengedményes morfinnal és kocleinnel. 
Ezen több irányú támadásnak az lett a következménye, hogy ok
tóber első hetében a koppenhágai kormány megtiltotta a morfin 
importját, de engedte, hogy a Kemidroga az import engedélyét 
kodeinre és egyéb alkaloidszánnazékokra érvényesíthesse. A Kc
miclroga kénytelen volt a nagy morfinrendelését ezekre változ-
tatni. 

A politikai küzedelem még a m{isodik viLighfüorú után is foly
latódolt, amikor a Népszövetség szerepe az Egyesült Nemzetek Szer
vezetére szállt {1t. ,\ megállapodási tervezel, melyet az ENSZ J 961. 
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évi konferenciáján fontolóra vettek, az India és Törökország által 
felvetett feltételeket tartalmazta, mely jóformán lehetetlenné tette 
volna, hogy a mákszalmás módszerrel előállított morfinterr:iék je
lentős forrás legyen a világpiacon. Szerencsére a konferencia a Ja
vaslatot, főleg a magyar képviselők által felhozott nyomós. érvek 
miatt elutasította. Abban az időben Törökország volt az egyik leg
nagy~bb ópiumszállító mind a nyugati hivatalos, mind az illegális 
piacon. 1972-ben a törökök az USA nyomására abbahagyták az 
ópiumelőállítást. Néhány évvel később Törökország átve,tte a mák
szalmás módszert és a Kabay eljárást felhasználva ma mar az egyik 
legnagyobb alkaloidelőállító a világon, de sem Kabay nevét, sem 
az eredeti találmányt nem ismerte el. 

A Dániából érkezett hír, mely szerint a nyersmorfinra feladott 
nagy megrendelésüket kodeinre változtatták, mély megrá,,;kódratást 
okozott Kabaynak. Minden számítása rombadőlt. A gyarat azon 
egyetlen céllal bővítették, hogy majd évente ezer kilo~ramm nyers
morfint szállítanak a Kemidrogának. A származékokra es a kodemre 
a kapacitást változatlanul hagyták, amely csupán a hazai piac el
látásához volr elegendő. A kölcsönpénzt az adósságok kifizetésére 
és az üzem újbóli felszerelésére elköltötték. Minthogy rendszeres 
megrendelésekre szánútottak, a költségvetést még túl is lépték. 

János ismét egyedül találta magát a sivár légüres térben, ahová 
a vezetők jutnak, amikor végső döntést kell hozniuk. Hol volt a 
kormány, melynek beruházását ismét veszély fenyegette, hol volt 
Péter, aki azt gondolta, hogy ő mindent jobban tud? Végül miétt 
nem jött Wendler a jó kapcsolataival és kiváló üzleti érzékével a 
segítségére? Ma már alig lehet megéneni, hogy egy vállalat:. amel~ 
nemrég félmillió pengőt ruházott be, és kb. ugyanilyen osszegu 
évenkénti exportra végleges szerződése volt, miért nem tudott száz
vagy százötvenezer pengővel többet előteremteni a felszerelések 
átalakításához, mely lehetővé tette volna, hogy teljesítse kötelezett
ségeit. Senki sem ajánlotta fel a segítségét, még erkölcsi támogatását 
sem. A pannerek némi erőfeszítés urán visszaléptek és vártak, mint
ha látni szerették volna, hogyan tudja János kimenteni magát és 
természetesen őket is a lehetetlen helyzetből. Segítséggel vagy anél
kül, a szerződést be kellett tanani, hogy megmentsék a vállalat 
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nemzetközi tekintélyét, netán létét, máskülönben a kartell teljesen 
győzni fog. 

Szerencsére Ilonának ekkorra már volt két vegyésze, akik se
gítettek neki üzemeltetni a gyárat. János a napi termeléstől 
visszavonult és bezárkózott a laboratóriumba. Újból megkezdődött 
a küzdelem a kodeinért. Majdnem két hónapig éjjel-nappal Kabay 
minden percét, minden gondolatát, utolsó csöpp energiáját erre 
összpontosította. Dimetilszulfáttal való nem elég hatékony átalakí
tásból kiindulva megpróbálta ezt az elméleti célra kidolgozott mód
szert a svájci metilezéssel kombinálni, de svájci felszerelés nélkül. 
Nézzük meg, Ilona sorai hogyan írják le ezekel a heteket: 

„De ó helytállt, maga is betegen, végső erőfeszítésben, reszkető 
idegekkel, de liszw, kutató aggyal és biztos érzékkel kereste az 
utat. Minden nap újra kezdve, ahol tegnap elbukott, próbát próbára 
halmozva és reszketve látva, hogy a sok drága szép anyag a kí
sérletekben elpazarolódik. Minden nap egy év volt az életéből. Én 
csak állni tudtam mellette elkínzottan, tehetetlenül nézve, hogy kí
sérli meg újra a lehetetlent." 

Wencller sem könnyítette meg a munkáját. A kísérletek befejezése 
előtt hetekkel korábban mohón megígérte J-lorslevnek a kodeinsók, 
sót a dionin szállítását is. Éppen elég nyomás volt Kabayn sietterés 
nélkül is. János Péterhez ín novemberi levele hú képet ad munkája 
előrehaladásáról és az együttműködés hiányáról. 

„ ... Tudom, hogy sok bajod van a nehézkes szállítások miatl, 
de reméljük, csak túlleszünk ezeken a nehéz időkön, és ha lassan 
is, de belejövünk a rendes vágányba. 

Nagyon nehéz ez a kereszt, tudod, amit a jó Isten rám adott, 
de becsülettel it,')'ekszem viselni, míg élek. Nehéz, mert a prob
lémák, amelyek elé étllít, az én mindjobban fogyó erőmet messze 
túlhaladják. Nehéz, mert meg kell oldanom, ha nem akarom eddigi 
küzdelmeim eredményét sárba tiporni és sok-sok családot kenyér 
nélkül hagyni. Nehéz, mert midőn éjt-napot egybefogó keserves 
küzdelemmel megoldom, tzlián már elkések. 
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Nem panaszkodni akarok, és nem kívánok részvétet, hisz tudom, 
mindenkinek megvan a maga terhe, és az az erejéhez mérten egy

formán súlyos. Én csak megé11ést kérek és támogatást. Hiszen Hors
lev leveleiből megdöbbenve olvasom, hogy kodeint már régen 

szállítani kellett volna. Várja a dionin szállítást, sót a többi alka
loidákat is. Az üzemben még nincs foszforsav, de már kodeinfoszfát 
el van adva, úgyszintén 100 kg kodeinhydrat, melyet üzemben még 
nem csináltam. Aethylsulfatot még én nem is láttam életemben, 
de a dionin szállítását már várják Mindegy, mégegyszer nekime

gyek, mert ettől függ minden, de soha többé! 
Ne haragudj, hogy ezzel fárasztalak, de mindnyájunk és a vállalat 

érdekében kell valakinek lenni, aki megé11i, hogy az állandóan túl

feszített húr előbb-utóbb elpattan. Kell aki megéni, hogy ez nem 
játék, de egy emberfeletli, megállás nélküli küzdelem, mindjobban 

fogyó erővel. 

A kodein és a dionin üzembe helyezése megvan most már, de 

milyen őrült kínnal, azt csak a jó Istenke tudja! Most még a kodein 

sókat kell beállítani. 
Dimethylsulfatén felküldöm a kocsit, legyél olyan jó 50 kg-t el

készíteni, mert félek a vasúti szállítástól és különben is a hét végén 

szükségem van rá. 
3 kg dionin már szárítóban van, de csak kedden mehet, ha 

jól megy 2,5 kg, men sok a kaparék a réz miatt. Nem írod, hogy 
milyen a dionin, meg lett-e vizsgálva? Én bizony Nánáson láttam, 
de már arra nem emlékszem. Különösen a rézre ügyeljetek, baj 

ne legyen. 
Kodein ma megy, amennyi beszárad. 

Az állhatatosságával egy másik csatát is megnyen. Itt megint idé

zem a naplót: 

„Végül is lesz kodein. Sikerült megmenteni a beteget, de az orvos 
kidőlt mellőle. A kodein kihasználás 75%-ra van javítva, megvan 
a kodeinfoszfát, kodeinhydrat. Mindegyik kristályosítása külön prob
léma volt. Van dionin is, dionin sók, komplett az egész gyá11ás. 

János teljes részletességgel lediktált nekem mindent, az első mák

szalma áztatástól a kész anyagok csomagolásáig. Minden tisztán, 

é1ttekinthetően papírra lett téve.· 

Szerencsére a kísérletek oroszlánrésze befejeződött, mielőtt a vál
lalat a következő mérföldkőhöz érkezett volna. Rövidesen olyan 

esemény következett be, amely az Alkaloida részére a legemlé
kezetesebbnek bizonyult és Kabay számára szintúgy elismerést ho

zott. 1934. november 3-án a Népszövetség küldöttsége megérkezett 
a gyárba. Az öttagú delegációt Eric Einar Ekstrand, az Ópium For
galmi Bizottság igazgatója vezette. Minthogy ó Svédország népjóléti 
minisztere is volt, három budapesti minisztériumból egy busznyi 
magasrangú tisztviselő kísérte őt mindenhová. A vendégeket Kabay 

József felesége és annak húga, Giza a kapuban virágokkal köszön
tötte, majd a vendégek részére a büfében fogadást adtak. Az üd

vözlő beszédek és frissítők után a miniszter és szakénói munkához 
láttak. Másfél napig a pincétől a padlásig megszemlélték a gyárat 
és megvizsgálták az eljárást a mákszalma lerakásától a kiládázott 
anyag raktározásáig. Tolmács segítségével átnézték a könyveket, sót 
még a csomagolási tételek pontosságát is ellenőrizték. Kabay el

mondta, hogy milyen sok problémája volt a kodeinkutatásban és 
megmutatta. a kísérleteknél ldrbaveszett nyersmorfin mennyiségekre 
vonatkozó feljegyzéseit. A szakértők ezt megénették és elfogadták, 
és egyClllal Genl· jövőbeni teljes együttműködését és segítségét ígér
ték. Kétségkívül ezen látogatás után a nemzetközi testülettől nem 
érkezett több váci, illetve támadás. 

Ekstrancl miniszter megelégedését fejezte ki mindaz iránt, amit 
a szemle során tapasztalt. A delegáció meg volt győződve a sza
badalom és a használt módszer hitelességéről, valamint aITól, hogy 
mind az Alkaloida, mind az állami ellenőrzés a Genfi Konvenció 

Korlátozó Egyezménye szerint járt cl. ,\ miniszter megismételte 
a Népszövetség kérését, hogy a mákszalmára legyen analitikai 
ellenőrzési módszer, és felkérte a Kabay h5zaspán, hogy a lehető 

legrövidebb időn belül próbáljon erre megoldást találni. János 
azt felelte, hogy Lengyelországban egy új gyár felállítása is fel

szerelése miatt nem tudja megígérni, hogy egy évnél kevesebb 
iclő alatt tdjcsíti azt. Ekstrancl akkor hivatalosan meghívta Kabayt, 
hogy az eljárist és az ellenörzö módszert a Népszövetség köz
gyűlésének tizennyolc hónappal később, 19:\ó májusában mutassa 
be. 

ElutaZ:.sa dött az igazgatókkal beszélve a miniszter még említett 
\"a!a1nil. a111i Lúogat{1.:.;(u olyan kicn1elkcclő 0hnénnyé teue. I\:ifejtelte, 



hogy a szintetikus morfin feltalálását Nobel-díjra érdemesnek í~élik. 
Szerinte, bár Kabay eljárása nem szintézis, annak minden elonye 
megvan, amit a szintetikus hatóanyagtól várnak, azaz az ópium
állapot elkerülése és az ellenőrzés egyszerűsége végig a gyártás 
során. Kijelentette, hogy ha a genfi bemutató sikeres lesz, 6 sze
mélyesen fogja javasolni János jelölését. Ezt egy :niniszter m?ndta 
Svédországból, a díj odaítélésének hazájából. Ha Janos tudomanyos 
elismerésre vágyott, ekkor megkapta azt. 

Wendler ismét kellemes kötelességének tett eleget, amikor a kül
földi vendégeket az ország egyilc legpazarabb üdülőjébe, a cso
dálatos Bükk hegységben fekv6 Lillafüredre vitte. Másnap, miután 
megmutatta nekik Eger város évszázados nevezetességeit, vissza
kísérte 6ket Budapestre. Ekstrand sajtókonferencián ismeitette uta
zása célját. Elmondta, hogy mit látott és nagyrabecsülését fejezte 
ki Kabay munkája és személye iránt. Mindez valóban jóleső el
ismerés volt. 

A sors útjai kifürkészhetetlenek. Hónapokig Kabay majdnem be
lepusztult az erőfeszítésbe, hogy kodeint állít:on el6,, mivel D:t
niában a nyersmorfin importját betiltották. Pár hettel a Nepszovetseg 
szemléje után Dr. Horslev ismét Büclszentmihályra látogatott, hogy 
új terveit Jánossal megbeszélje. Minthogy a cián törvényeket nem 
lehetett visszavonni, úgy határozott, hogy a Kem1clroga Belgiumban 
létrehoz egy teljesen a saját tulajdonában lév6 leányvállalatot, azzal 
az egyetlen céllal, hogy ott a magyar morfint kocleinre alakítsák 
át. Amikor importengedélyért folyamodtak, nem ütköztek akadá
lyokba sem Genf, sem Brüsszel részéról. Némi késéssel mégis eleget 
lehetett tenni a szerződésnek. 

Icl6közben Dr. Wieckowski Varsó, Budapest és Büdszentmihály 
között ingázott, hogy az értékesítés módját és a termelők meg
szervezését tanulmányozza. Lengyelországban a szabadalmat még 
nem adták meg, de a jóváhagyást megelőzve napokat töltött a gyár
ban, Jánossal együtt belemerülve a tervezésbe és a berendezések 
kiválasztásába. Az ellenállás észrevehetően gyengült és mindketten 
felkészülten várták a győzelmet. 
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A GYŐZEJLlEM ÁRA 

A siker Kabay szamara azt jelentette, hogy a szűkölködés évei 
elmúltak és hogy némi megérdemelt elismerést nyelt. De ha most 
közöttünk lehetne, tagadná, hogy amit 6 elkezdett, valódi győzelmet 
érdemel addig, amíg a kábítószerrel való visszaélést az egész világon 
meg nem fékezik. Ma a probléma még égetőbb, mint amilyen az 
6 napjaiban volt. Vannak olyan fejl6d6 országok, melyeket nem 
a politikusok, hanem az ópiumlordok irányítanak. Némelyik ország 
kormánya a heroint és kokaint természetes bevételi forrásnak tekinti 
és azt nyíltan a nemzetgazdaságuk megsegítésére használja fel. Még 
a demokratikus országok közül is kevesen büntetik a nagy tételben 
kereskedőket és a csempészeket azonos módon, mint a könyörtelen 
tömeggyilkosokat, pedig 6k valójában azok, hanem hagyják, hogy 
jónevú ügyvédek a törvények alól kibúvót keressenek számukra. 
Ha elfogják 6ket, kiszabadulásuk után az el nem kobzott vagyonuk 
biztosítja számukra az üzleti lehetőségeket, valamint a visszatérést 
korábbi fényűző életvitelükhöz. Nekik a törvény csak játék és nem 
törődnek a felbomlon családokkal, a nem biztonságos utcákkal, a 
tönkrement életekkel. Kabay a tiltott ópium kereskedelemmel szem
ben fegyvernek tekintette módszerét, és ha látná az illegális for
galmazás évek során történő óriási növekedését és az ópiumtartalmú 
hatóanyagokkal való visszaélést, nagyon megdöbbenne. 

Visszajött a tél, a környéket ismét vastag fehér hótakaró borította. 
A község úgy festett, mint el6z6 karácsonykor, csak a gyár változott 
meg. Et,>y év alatt az Alkaloida mind méreteiben, mind dolgozói 
létszámában megkétszereződött. Különbség nemcsak a statisztikeiban 
volt. Pulzusa mind szaporábban vert, céltuclatosabbnak és büsz
kébbnek tűnt és ilyenek lettek a kapuin beáramló dolgozók is. 
Kabayék harmadik gyermeke megérett ami, hogy elfoglalja helyét 
a világban. A világ is kezdett tudomást venni róla és az alapítójáról. 

A svéd miniszter látogatása után a sajtóban számos cikk jelent 
meg Jánosról, munkájáról, llona közreműködéséről és a gyárról. 
i\ lent,>yel üzem, valamint Wendlcr b{1tor kiállása a lwnellel szemben 
is újság volt. i\z újságok azonban nem tettek említést Péterről, a 
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vállalat elnökéről, sem feleségéről, akinek a pénze az induláskor 
megmentette az üzemet az összeomlástól. A régi féltékenység ismét 
fellángolt és a család túlnyomó része János ellen fordult. Boszor
kányüldözés módjára azzal vádolták Ilonát, hogy saját ambíciója 
érdekében arra bújtatta fel férjét, hogy háttérbe szorítsa fivérét. Ez 
nagyon bántotta Jánost, aki meg kell adni, örült az elismerésnek, 
és érezte, hogy mindketten megérdemlik azt, de tudta, hogy Ilona 
jobban szeret háttérben maradni és irtózik a rivaldafénytől. Amit 
Ilona valaha is remélt, az az volt, hogy békén hagyják őket és 
jobb egészségben együtt legyenek. Ez volt az egyeden vágya. 

Péter bosszút állt. A decemberi igazgatói ülésen nyíltan azzal 
vádolta Jánost, hogy 50 kg morfint elpocsékolt, illetve húdenül ke
zelt és azt kívánta az igazgatóságtól, hogy fivérét személyesen te
gyék felelőssé a veszteségért. A kodeinproblémát már megoldották, 
és mivel a Népszövetség megváltoztatta a hozzáállását az exporthoz, 
a válság elmúlt, ezén a többi igazgató nem folyt bele a vitába. 
A kísérletezés miatti veszteséget rendben tudomásul vették, de a 
jegyzőkönyvben senki sem igazolta Jánost, hogy helyesen ján el. 
Ahelyett, hogy ünnepelték volna, mivel a lehetetlennek tűnőt is 
teljesítene, megclorgálva érezte magát. 

Ekkor valami összetört Jánosban. Láthatóan megváltozott. Akik 
vele együtt dolgoztak, emlékeznek arra, hogy attól kezelve többé 
senki sem hallotta őt énekelni, szokásos boldog nevetésének hangja 
sem hallatszott többé, a mosolya pedig erőltetetté vált. Ezentúl már 
nem viccelődött az emberekkel és nem érdeklődött a családjuk 
iránt sem. Ettől kezelve leveleiben mind többet beszélt a halálról, 
nem küzdött ellene, nem félt tőle, hanem elfogadta azt. Az em
berekbe vetett hite megrendült. Tudta, hogy fivére sénett büsz
kesége és ellenségeskedése miatt elvesztette szülei szeretetét. Meg 
tudta győzni a világot, cle nem tudta elnyerni családja tetszését. 
Az volt a sorsa, hogy találmánya révén gyárakat alapított, több 
tucat embert irányított, clnyene tudósok tiszteletét, de szíve mélyén 
mégis egyszerű vidéki fiú maradt, maradi elvekkel. 

Ismét közeledett a karácsony. Mivel a vállalatnak még jelentős 
kifizetetlen adóssága volt, nem lehetett osztalékot bejelenteni, clc 
a gyár fennállása óta első alkalommal karácsonyi pénzjutalmakat 
osztottak. Mind a gyár, mind a központi iroda bizonyos százalékot 

kapott szétosztásra. Péternek még ezt az örvendetes eseményt is 
meg kellett keserítenie, mert mindkét helyről részesedést kívánt kap
ni és Jánost okolta, amikor az nem sikerült. 

Eljött a karácsonyeste, a szúk család bensőséges ünnepe. A Kabay 
gyerekek jó melegen felöltöztetve hosszú sétára indultak a neve
lőnővel. Egy órán keresztül húzták egymást a szánkón, játszottak 
a hóban és találgatták, hogy amikor hazaérkeznek, vajon mit ta
lálnak a karácsonyfa alatt. Ez volt az első eset, amikor szüleik 
megengedhették maguknak, hogy valódi ajándékot adjanak. Egy 
forgatható állványon állr a nagy fa, körülötte vonatkészlet, babaház 
és sok minden más. Miután a gyertyák leégtek, finom, boldog va
csora következett, és még boldogabb álmok. 

Minden évben karácsony első napján az egész család összegyúlt 
a nagyszülői házban. Ez rendszerint vidám összejövetel volt, ahol 
az ajándékokat és a bizalmas híreket kicserélték. A hét unoka szá
mára ez a nap általában a játék és mulatság ideje volt. 1934 ka
rácsonya már kezdettől fogva más volt. Az étkezés alatt a társalgás 
nehezen indult és feszült volt. Amikor befejezték az ebédet és a 
gyerekek felálltak az asztaltól, a beszélgetés elkerülhetetlenül üzleti 
témára fordult. Péter panaszkodását és vádjait nem lehetett meg
állítani. A család többsége Péter pánját fogta. Ók a siker tipikus 
falusi felfogását vallották; a paraszt szekerét csak egy ló húzza, 
de a szerencsés libériás kocsis négy telivért fog be a földesúr kocsija 
elé. Péternek mint elnöknek rendszeres jó fizetése volt, de a köz
pontban Wendleré volt az utolsó szó. Az nem számított, hogy Pé
ternek kényelmes, könnyű élete volt, ő boldogtalannak érezte 
magát. A többiek nem akarták elismerni, hogy mennyi erőfeszí
tésébe került Jánosnak az üzem felállítása, a termelés ellenőrzése 
és hogy mennyit dolgozott. Csak azt látták, hogy hetven ember 
teljesítette minden kívánságát és hogy az újságok írtak róla. Ezzel 
szemben szerintük Péter, aki kitaníttatta fivérét a gyógyszerészetre, 
senki felett sem rendelkezett. Ez volt a féltékenység fő oka. Amikor 
János észrevette, hogy az asszonyok, Valika kivételével, nem vettek 
tudomást Ilonáról, még mielőtt nagyobb vita tö11 volna ki, haza
mentek. Karácsony másnapján az ebédre már cs:1k a gyerekeket 
küldték el Kabay Józsefékhez. 
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Még egy megpróbáltatás ván Ilonára. Egyikük sem sejthette, hogy 
a férje családjával töltendő következő este megváltoztatja az életüket 
és összetöri a szívüket. 

János szüleinek ötvenedik házassági évfordulója 1935. január 20-
án volt. Tekintettel arra, hogy az ünnepek miatt minden rokon 
már Büdszentmihályon volt és a három fiúnak január első hetében 
igazgatói ülésre Budapestre kellett utaznia, elhatározták, hogy az 
aranylakodalmat szilveszterkor ünneplik meg. A nagy vacsorán más 
vendégek is részt vettek, János idős nagynénje és unokatestvérei, 
a Lukács család volt velük. 

Amikor már későre ján, az idős főjegyző és a gyerekek 
visszavonultak és a legtöbb látogató elment. Sajnos ilona és János 
maradtak. A beszélgetés fonalát ott vették fel, ahol karácsony napján 
elejtették. Egyik fivér sem volt rendszeres ivó, úgyhogy a vacsora 
utáni néhány pohár bor még jobban fokozta a vitát. A vádak rossz
indulatúvá és egyre hangosabbá váltak. Jánosnak nem volt ereje, 
hogy a közös támadásnak ellenszegüljön, az idegei felmondták a 
szolgálatot. E!,'Y különösen sénő megjegyzés után gondolkozás nél
kül megadta magát. Hagyta, hogy a Mamának, Piroskának, de főleg 
ErLsikének legyen meg az akarata. Bejelentette, hogy hajlandó át
költözni a központi irodába és Péteré lehet a gyár. A győztesek 
ujjongtak örömükben. Ilona figyelmeztetését és tiltakozását gúnyos 
megjegyzésekkel fojtották el. Szerintük ennek mindig így kellett vol
na lennie. A szegény beteg, elhanyagolt Péter végre siken ér el. 
A szüleihez is közelebb költözhet. A községben Erzsikének, mint 
a gyárigazgató feleségének, majd köszönéskor tisztelettel kalapot 
emelnek. Ilona visszamehet a fővárosba, ahová tartozik, János elnök 
lehet és majd versenghet Wencllerrel. 

A hazafelé vezető úton megkönnyebbülve, hogy a családi vi
szálynak vége, Kabay a várható költözködés előnyeiről beszélt, csu
pán amikor beléptek az otthonukba, ébredt rá a1rn, hogy mit is 
tett. Ilona így írja le: 

„Elhas>yni az üzemet, éppen most, amikor már öröme lehetne 
benne, amikor mCtr valóban igazgató lehetne, nem agyondolgozott 
rabszolga. Éppen most hagyja ott, amikor rnúr menni fog a ki
dolgozott úton minden. Akkor múr érezte, hogy ha kiteszi a lábát 
innen, az üzemhez, szíve gyermekéhez nem lesz többé semmi joga. 
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Ekkor már tisztán látta a jövőt, s érezte, hogy vissza kell csinálni 
az egészet. 

Dermedten feküdtünk a sötét éjszakában álmatlanul, kihűlő szív
vel. Nem me11ünk szólni, nehogy felébresszük egymást, de amikor 
észrevettük, hogy a másik sem alszik, megszólaltunk: 

Szép lesz, jó lesz minden. Lesz kis laboratóriumunk, mindig 
együtt fogunk dolgozni, újra átvesszük az egész kémiát együtt, ki
dolgozzuk a mákszalma analízist, hogy a termelést ellenőrizni le
hessen. A gyerekeket jó iskolába adjuk, esténként sétálunk a budai 
hegyekben. 

Aztán egyszer csak megszakadt az álarc, megrázott minket a 
fuldokló zokogás. Szívünk szakadt meg a kétségbeeséstől. Kö
nyörögve kért: Ne engedd, hogy elmenjek, ha magam akarom 
is, mert nem bírom ki." 

Másnap Ilona megpróbált Józseffel beszélni, aki orvos volt és 
tudta, hogy János mennyire le van romolva és hogy feltétlenül szük
sége van pihenésre. Sem idegállapota, sem a család hangulata nem 
volt alkalmas tárgyaláshoz és különösen nem egy elsietett elöntés 
meghozatalához. Ilona kérte, hogy küldje Jánost betegszabadságra. 
Ezen idő alatt Péter igazgatná a gyárat és akkor megláthatná, hogy 
megfelel-e neki a változás. Hiába volt minden. Ez volt az első 
alkalom, amikor József Ilona ellen fordult. Azzal vádolta őt, hogy 
fivérének, Albeitnek akarja megszerezni az állást. A fivér őrnagy 
volt, nem volt szándékában otthagyni a katonaságot, minthogy csak 
ahhoz az élethez értett. Ilonának már nem volt mit tennie. Ismét 
idézzük a naplót: 

„ Volt valami erő, amivel nem tudtunk szembeszállni, az anyai 
szív állt elénk. Az anya a gyengét akarta felkarolni. A Mama szíve 
gyermekéén feláldoztuk a mi szívünk gyermekét. Legyen meg a 
család békéje. Megyünk." 

Az 1935. január 5-i igazgatói ülésen Kabay jelentést tett az elmúlt 
év termeléséről, részletezte a kibővített gyár lehetőségeit. Hang
súlyozta, hogy a kísérletezés által okozott veszteségek igazolást 
nyertek azzal, hogy az üzem most már képes minden fontosabb 
alkaloiclsót előállítani. Büszkén állapította meg, hogy mind a morfin-, 
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mind a kodeingyártás hatékonysága messze felülmúlta az előző évi 
eredményeket. Megadva becslését az ez évi gyánási mennyiségre, 
több nyersanyag biztosításához kéne együmnűködésüket, men még 
mindig volt olyan gazda, aki hagyta tönkremenni a mákot, amikor 
a szárazság miatt azt ugyanakkor kellett volna learatni, mint a búzát. 

János továbbá az igazgatóság tudomására hozta, hogy az elmúlt 
néhány hónap túlzott megerőltetése mennyire megviselte az egész
ségét. Közölte velük, hogy az orvos javaslatára két hónapig az 
üzemtől távol kíván maradni, hogy az egészségét rendbe hozza. 
Javasolta, hogy az igazgatóság alkalmazzon egy gyógyszerészt, aki 
egy ideig átvenné a gyár irányítását, és az éjszakai műszakra egy 
felügyelőt, mert senkitől sem várható el, hogy huszonnégy órán 
keresztül ellenőrizze a termelést, mint ahogy ő eddig tette. A két 
barát, aki törődött Jánossal, tökéletesen megértette a nehéz helyzetet 
és egyeténett vele. Mind Augusztin, mind Spergely azt javasolta, 
hogy János menjen néhány hétre szanatóriumba, de ők voltak ki
sebbségben. 

Az igazgatóság elfogadta János jelentését, de javaslata felett éles 
vita alkult ki. Mindkét fivére ellenjavaslatot tett. Szerintük felelőt
lenség lenne az üzemet idegenre bízni. Tekintettel arra, hogy János 
következő feladata a lengyelországi gyártás beindítása, amely Büd
szentmihálytól hosszas távolmaradást tesz szükségessé, javasolták, 
hogy János és Péter cserélje meg beosztását. Amikor szavazásra 
került sor, Wendler a fivérekhez csatlakozott, úgy látszik azt gon
dolta, hogy Péter könnyebben kezelhető, s így a gyártásra is ki
terjesztheti befolyását. Dr. Czakó, a minisztérium képviselője 
Wendler oldalára állt. 

A végső döntés az volt, hogy Kabay Péternek a lehető leggyor
sabban Büdszentmihályra kell költöznie. A tervet, hogy új diplo
másokat alkalmazzanak, visszautasították. Jánost felkérték, hot,>y 
mielőtt kiveszi betegszabadságát, tanítsa be fivérét a gyártás minden 
szakaszára. A cég fenntanotta Péter budai lakását Júnosék részére. 
Döntés született, hogy Kabay János t{tvollétére dr. Czakót nevezik 
ki ideiglenes elnöknek, és majd ha János visszatér betegszabad
ságáról, az elnöki szék az övé lesz. 
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A kocka el volt vetve. Két hét múlva a leltározók már a gyárban 
voltak. Utánuk egy hét múlva Péter megérkezett Büdszentmihályra 
és megkezdte az átvételt. A fivérek közötti feszültség napról napra 
fokozódott. Teljesen ellentétes tapasztalatokat szereztek a múltban, 
és azokat véleményeik és elképzeléseik is tükrözték. Jánost és Ilonát 
meghökkentette Péter magatartása. Tétlen éveiben Budapesten Péter 
még egy kereskedő rendszeres szokásait is elfelejtette. Azt kívánta, 
hogy minden le legyen írva, ezért János magyarázataira nem is 
figyelt. Szerinte a dolgozók tanulatlan napszámosok voltak, akiket 
bőven túlfizettek. Ellenezte, hogy a vállalat kifizesse helyettük a 
társadalombiztosítási díjat. Ezt látván Kabay nemcsak a gyár jövője 
miatt aggódott, hanem a dolgozók jóléte miatt is. Fivérének út
mutatóul tömör munkaprogramot állított össze. Ez a gyártás teljes 
leírását tartalmazta, a nyersanyagtól kezelve a készárn csomagolá
sáig, melyben minden alkalmazott feladatát és szakmai járwsságát 
leírta, még az akkori bérét is megadta. Hogy minden vitát eleve 
kiküszöböljön, minden művezetőnek írásbeli utasítást adott, mely
ben részletezte az eljárásból rájuk eső részt. Két hónapon keresztül 
PéteITel naponta körüljárta az üzemet, miközben igyekezett a munka 
minden fázisát tökéletesíteni, hogy olyan zavarmentes indulást biz
tosítson bátyjának, amilyen csak lehetséges. 

Márciusban Kabay és Wencller meghívást kapott a varsói Motor 
Alkaloida alapító gyűlésére. János nem tudta otthagyni Büdszent
mihályt, mert a váltás nehéznek bizonyult és azt húsvét előtt be 
akarta fejezni. Wencller a magyar partner képviseletében egyedül 
ment. Az ünnepség rövid ideig tartott, mivel a pénzt már előzőleg 
összegyűjtötték. Az alapító tőke 250.000 zloty volt, ötezres rész
vényekben. Az igazgatói testület választott tagjai a következők vol
tak: Dr. Ferdinancl Wieckowski (kutnói termelési igazgató), Stanislaw 
Ryl (vezérigazgató), Wladislaw Kozlowski (varsói termelési igazga
tó), Kabay János és Wencller Miklós. A vállalat hivatalos beiktatása 
1935. mCtrcius 22-én történt. 

Büclszentmihályon elvégezték az üzem átadását. f\ bútorokat a 
két család új otthonaiba szállították. De még előttük állt a változtatás 
nehezebbik, és talán legl":íjclalmasabb része. Húsvét vasárnap, 1935. 
április 7-én I\:ahay a sry5r n1inclen dolgozóját összehívta búcsúzóul. 
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A:z. Alkaloida dolgozói 1935. április 7-én 

Felső sor balról jobbra: 
1. Spéder Mihály 
2. Gulyás Gábor 
3. Dombrádi Sándor 
4. Nagy Sándor 
5. Dombrádi Gábor 
6. Pozva i Sándor 
7. Olajos Imre 
8. Fehérvári János 
9. Bunda Sándor 

10. Spéder lvliklós 
11. Deli L'1jos 
12. Gál Miklós 

l\lásodik álló sor balról jobbr~i: 

13. Pethe L.iszló 
l·'Í. Tonkovits L„-ijos 
15. Szendi L1jos 
16. tviátyási András 
17. Sándor Pill 
18. G. Alföldi Sándor 
19. Steiner Eduard 
20. K.iss József 
21. Révész János 
22. Terebes S..1.ndor 
23. Nagy András 
2<í. Fazekas Károly 
25. Nánási Gábor 
26. Kató Sándor 
27. Bódor András 
28. Szabó András 
29. Erdei Zoltán 
30. Nagy Károly 

Következő álló sorok balról jobbra: 
31. iv1at,ryar Józ.sef 
32. Szabó Gábor 
33. Reszegi l\·liklós 
3'L TírnCi.ri Andrf1s 
35. Z8kány Júnos 
.)6. Kiss István 
_'),,/, Heszegi Sándor 
38. B. Nagy IJálini 
.~9. Kiss József 
"ÍÜ. Pethe István 
'Í 1. Szabó An1brus 
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42. Tóth Lajos 
'Í3. Fekete Lajos 
4-i. rvtaczkó István 
45. Szabó Baláz.s 
46. Boros Gábor 
47. Gulyás L-ijos 
48. Sajti Károly 
49. Kiss István 
50. Kása Imre 
51. M. Róka Bálint 
52. Szabó Lajos 
53. V::irga Jünos 
54. Czin1er Sündor 
55. Almási L'1jOS 
56. Mag)"1r László 

Ülő sor balról jobbra: 
57. R.idnai Lajos 
58. Kiss István 
59. Gulyás András 
60. B. Sz..'1.bó Sándor 
61. Geszti Alföldi László 

Kabay Jánosné 
Kabay János 

62. l'>'lasznyik Géza 
63. Gál Sándor 
64. Gulyás Sándor 
65. Pethe Károly 

Alsó üló sor balról jobbra: 
66. Takács András 
67. Petrus György 
68. G. Alföldi L;;szló 
69. IVIaros tvliklós 
70. Kovács Arpád 
71. Hajdú Sándor 
72. H. J'violnár János 
7 3. l'>·lolnár Sándor 

:\ gyerekek elöl: 
Kabay Ilona, Kabay János, 
Kabay ;\.Járta, 
Tóth f'vlagclolna 

IJlicsú a 111unbísok1ó/ 
1935 l11isl'á 
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Péter nem volt jelen, de a hetvenhárom ember megjelent ünnepi 
ruhában, egy sem hiányzmt közülük. Komor arccal számtalan em
léket elevenítettek fel és kifejezésre juttatták aggodalmukat a bi
zonytalan jövő miatt. Ha látnánk őket, amint összesereglettek és 
ahogy megpróbálták Jánost és Ilonát megérinteni, azt hinnénk, hogy 
egy apa mond búcsút népes családjának. Senki sem beszélt róla, 
de valahogyan minden jelenlévő érezte, hogy a búcsú végleges. 
Egy fényképész csoportképet készített mindnyájukról, beleértve a 
Kabay gyerekeket is. Kabay a csopmtképról mindenkinek másolatot 
készíttetett e nap és az együtt töltött évek emlékére. Egyetlen egy 
mosolygó arc sem volt a fényképen. Kabay azután elcsukó hangon 
búcsút vett barátaitól, beszédét a következő szavakkal fejezte be: 

„ Bár nekem most el kell mennem innen, de az eszme él tovább 
és győzni fog. A termelésnek megszakítás nélkül kell tovább ha
ladnia. Őrizzék meg ezt a gyárat, amelynek alapjait közös erővel 
vetenék meg és a1rn közös erővel húzták fel a falakat is. Meg 
fogják látni, hogy olyan lesz ez, mint egy hatalmas búzatábla, ame
lyet közösen vetettek be. Lehet, hogy nehezen kelnek majd ki a 
magvak az aszály miatt, de egyszer majd jön egy nagy eső, zöldbe 
borul az egész határ. Kalászba szökkennek majd a szárak, a bőséges 
aratás mindannyiunk számára nyugodt megélhetést fog biztosítani." 

Nehéz eldönteni, mi bántotta Kabayt a legjobban. Megválni a tu
catnyi embenól, akik jánasságukkal és elszántságukkal átsegítették őt 
a nehéz időkön és felelősséget éreztek a vállalkozás sikeréén, vagy 
inkább az, hogy meg kell válnia azoktól, akik életre szólóan barátai 
voltak. Maczkó István, Boros Gábor és fekete Lajos nem voltak az 
üzem vezetői között, ők János gyerekkori játszópajtásai voltak, azóta 
is bizalmas barátok maradtak és életüket áldozták volna érte. 

Kabay minden jelenlévővel kezet fogott. Az erős, vibaredzeu fér
fiak nyíltan együtt sínak a búcsúzó családdal, amikor megcsókolták 
a gyerekeket és .,Isten áldjá"-t mondtak a szülőknek. Mi villanbatott 
át Ilona és János agyán, mikor a kocsiból szótlanul visszatekintettek 
az emberekre, akik könnyes szemmel néztek utánuk' 

Jánosnak még egy búcsút kellett mondania és a családi 
összejövetelt is meg akarta örökíteni. rvlegkéne a fényképészt, hogy 

A Kabay cse1/ád 
l/ú111/ f'l;fer. /(ith J!iJ...'lós. J/011a. Já11os. !Joi11a lJáli11t. józscJ: 

;,·<'izLj>en· !:'r::sikf'. Piroska. Jfa111a. Apa rá jCycf;y::cn. FalikL1. Jit11~r.;it. 
Ekil: H1·a. Adi. h:ikc. Rczs6 .. l!á11a. Jú11oska. Lóri. 
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kísé1ie őt át a szülői házba, ahová a család húsvéu·a ismét egy
begyűlt. Ezen a napon nem volt vita, de kellemes társalgás se~1 
volt. Némelyik asszony megpróbálta enyhíteni a feszültséget, m1g 
a nagypapa ült a karosszékében, fiait nézve csendben nyelte a 
bánatát. Itt sem mosolygott senki a fényképen. Lehet, hogy János 
tudta, hogy ez az utolsó eset, amikor minden rokon együtt van, 
de nem hullottak könnyek. Akkor a két gyerek zajosan felkapasz
kodott az autóra a vezető mellé, Hajdú bácsihoz, aki barátjuk volt, 
és akivel oly gyakran autózgattak a környéken. Hátul a szülők nem 
beszéltek, csendben egymás gondolataiban olvastak és remélték, hogy 
erősek tudnak maradni gyennekeik előtt. A budapesti úton el kellett 
haladniuk a gyár előtt, de nem állították meg az autót. A gyár nem 
volt többé az övék. Hajdú Sándor, az öreg sofőr fia ezt így írja le: 

Nehéznek bizonyult a válás arról a társadalmi rétegtől, akik kö
zö;~ a legnehezebb időkben élt le nyolc küzdelmes évet, attól a 
műtől, amelyet egyedül teremtett meg, jószerint kétkezi munkával. 
Nehéz volt a válás a gyár zajától, a jellegzetes szagától, amely a 
szülőföld szeretetével együtt ivódott be a testébe." 

*** 
A budapesti lakás tágas és modern volt, fákkal szegélyezett széles 

útra nyílt. Az ablakból ki lehetett nézni a Svábhegy erdővel borított 
oldalára és látni lehetett, ahogyan a fogaskerekű vasút sárga kocsijai 
felkapaszkodnak a magasba. A hallból egyik ajtó a dolgozószobába, 
másik az ebédlőbe vezetett és azon keresztül két nagy hálószobába. 
Volt szoba a nevelőnő és a szolgálólány részére is. Miután Kabayék 
a fővárosba költöztek, Annus, a nevelőnő nemsokára elment, hogy 
a tanárképzőn befejezze tanulmányait. Egy osztrák lány, Trude vette 
át a helyét, hogy a gyerekeknek gondját viselje és németre tanítsa 
őket. A dolgozószoba kék, modem bútoraival, könyvespolcaival és 
íróasztalával Kabay birodalma lett. Ez volt az irodája, ahol a lengyel 
gyár terveit befejezte és üzleti barátait fogadta. Bár a lakás valóban 
elsőrendű volt, mégsem érezték olyan igazi otthonuknak, mmt a 
büdszemmihályi kis lakásukat. 
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Az első éjszaka alatt az új hely szokatlan csendjében János 
rádöbbent, hogy valójában milyen messze került a gépek zajától, 
a barátaitól és létének éltető elemétől. Kétségbeejtő szemrehá
nyások közepette, hogy mit is tett, az idegei felmondták a szol
gálatot, ami gyötrelmes gyomorgörcsben jelentkezett. Amikor a 
pulzusa is rendszertelenné vált és a légzése majdnem leállt, egy 
idegen orvosnak nyugtató injekciót kellett beadnia. Egy darabig 
Ilona attól tartott, hogy nem éli túl a megrázkódtatást, de más
napra úgy tűnt, hogy beletörődött a változásba és elkezdtek ter
veket kovácsolni a jövőt illetően. 

Kabay sohasem maradt tervek nélkül. Egyidejűleg tudott egy 
problémán dolgozni és közben máris megpróbálta megtalálni a 
módját annak, hogyan lehet azt jobbá tenni vagy más oldalról meg
közelíteni. A központot nem az ő számára teremtették, nem volt 
alkalmas arra, hogy beilleszkedjék a naponw ismétlődő rminmun
kába, és ki nem állhatta a tárgyalásokhoz hozzátartozó üres cse
vegést. A termelést kénytelen volt otthagyni, de legalább a saját 
és Ilona életét ki akana emelni a mindennapi sivár tengődésből. 
Az volt a szándéka, hogy mindketten valóra váltsák álmaikat, ta
nuljanak és a tiszta kémiában új ötleteken együtt dolgozzanak. El
határozták, hogy Augusztin intézetében laboratóriumot bérelnek és 
felszerelik, hogy alkalmas legyen a gyár részére történő minőség
ellenőrzés elvégzéséhez, valamint saját kutatási témáikhoz. Úgy ter
vezték, hogy először a lengyel gyánást kell beindítani, majd minden 
egyebet megelőzve Jánosnak pihennie kell, továbbá mindnyájuknak 
be kell illeszkedniük az új életbe. 

A gyerekeket beíratták egy előkelő mag'1niskolába, mely nyelv
oktatásra volt szakosítva. Az egy tucatnyi tanulóból álló osztályok
ban mindenkinek saját íróasztala volt és a különféle tamárgyat 
más-más tanár oktatta. Ez teljesen eltén a büdszemmihálvi iskolától 
ahol tvlinci néni egy szobába bezsúfolva három évfolya1;1ból nyolc'. 
van gyereket ellenőrzött és tanított. A kislC111y, Icike nyílt, sportos 
magatartC1s::íval könnyen beilleszkedett, cle fivére sol<kal nehezebb
nek találta azt. Mindketten új badtokat szereztek, és saját nevelőjük 
segítségével lépést tudtak tanani a többi gyerekkel. 

Szüleik élete is (![alakult. Kabay számításokat és tervrajzokat ké
szített a lengyclorszC1gi gyúr részére. Néhányszor benézett a közponli 
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irodába, de legtöbbször Wendler jött át, amikor az szükséges volt. 
A gyártással nem volt probléma, a szállítások időben történtek és 
a minőség jó volt. De borzasztóan hiányzott neki, hogy nem kapott 
hírt a gyárból, se leveleket az emberektől. Nem tudta megérteni, 
mi az oka annak, hogy senki sem ír. Nem tudhatta, hogy Péter 
azzal fenyegetőzött, hogy elbocsátja azt, aki kapcsolatba lép fivé
rével. Jobb volt így, legalább az idegei kaptak némi rászolgák pi
henést. 

A legtöbb napon János és Ilona hosszú sétára indultak, beszél
gettek, emlékeztek, tervezgettek, egymással mindig lépést tartva test
ben és lélekben. A lakásuknál volt teniszpálya. Apja halála előtt 
Ilona egy ideig teniszezett. Most ragaszkodott hozzá, hogy mind 
a négyük részére vegyenek ütőket. A gyerekek párszor ütögettek 
Trudéval, apjuk kitartóbb volt. Néhány héten belül az adogatásai 
és visszaütései javultak. Szerencsére Ilona az ütéseket fétiéhez közel 
(lldta helyezni, men János nem tudott volna a labdáén futni. Inkább 
terápia volt ez, mint spo11, igazi kikapcsolódás egy lázas agy számára. 

Négy hét telt el anélkül, hogy bármilyen levél érkezett volna 
Büdszcntmihályról. János nyugtalanná vált. Látni kívánta a gyárat 
és beszélni akan a dolgozókkal. Elfogadható ürügyet kellett találnia, 
hogy meglátogassa a szülőfaluját. A gyermekeknek is hiányoztak 
a régi játszótársaik és panaszkodtak, hogy nem lehetnek velük a 
falusi iskola legnagyobb ünnepén május utolsó vasárnapján, a ma
jálison. Az apjuk megígérte, hogy elviszi a gyerekeket, ha beta
nulnak egy egyszerű magyanáncot, amivel a többi tanuló is fellép 
az iskolai ünnepségen. Tíz napig minden este táncórákra jártak, 
és május utolsó péntekén a család vidékre utazott. Kabay úgy ter
vezte, hogy szombaton benéz a gyárba és az ünnepnapot a gye
rekekkel tölti. Amikor késő éjszaka megérkeztek Józsefék házába, 
ahol megszálltak, a bátyja azt tanácsolta Jánosnak, hogy ne menjen 
be a gyárba. Szerinte Péternek még nem volt elég ideje arra, hogy 
új tisztségébe beilleszkedjék, és jelenlétével János aláásná Péter te
kintélyét és a dolgozókat is felizgatná. Másnap szülei is kénék, 
hogy ne bántsa szegény beteg bátyját, aki olyan sokm tett érte. 
Péter telefonon megígérte, hogy vasárnap, amikor nincsenek a dol
gozók a gyárban, elküldi a piknikre Jánosért az autót. 
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Az ünnepséget az állami erdőben egy nagy tisztáson tartották 
~ieg. Cso~álatos nap volt, kb. kétszáz gyerek vett részt a majálison. 
1,ab.~y talalkozott a_ gyá~ból néhány emberrel, akik a családjukkal 
egyull ott voltak. Lathatoan szívből örültek, hogy találkoztak vele, 
de vonakodtak a munkáról beszélni. Mégis János eleget hallott ah
hoz, hogy mélyen felháborodjon. Kiderült, hogy Péter azonfelül, 
bog~ ?oromba volt az emberekhez és megtagadta a túlórák ki
f1zeteset, a gyakorlott művezetők tanácsa ellenére az üzemben vál
tozr_atásokat ... veze_tett ?e. A:nikor ebéd után a Péter által megígért 
aut~ nem, JOtt Janosert, ~e:k?csit hívott és útnak indult. A régi 
lakashoz erkezve a szolgalolany közölte, hogy fivére feleségével 
együtt a községen kívüli látogatásra ment. A gyár kapujában az 
őr könyörgött neki, hogy ne lépjen be, mert különben elveszti az 
állását. Ahogy a konflis lassan visszatén az erdőbe, fájdalom mana 
János magányos szívét. 

Ki tudná leírni az érzelmek hullámait, mikor élete alkotását csak 
az út széléről nézhette meg. 

A pikniken ivott néhány polürka erős italt, amelyhez egyáltalán 
nem. volt szokva, es magába roskadva várta a többieket. Az egyik 
l~ocfü ;~ gyerekeket vitte haza, míg ő és llona, Józseffel, Margittal 
cs G1zaval egyutt a másik kocsira került. Kabay felkapaszkodott 
a kocsis , mell<:: de a1;1ikor mondták, hogy még van hely belül, 
!:ugrott, es : fa!dalomtol összeesett. Kizáródott a sérve, gyermekkora 
ota most eloszor. A hazafelé vezető úton a rázós fiákeren kimond
hatatlanul szenvedett. József egy másik 01vost hívatott és kettőjüknek 
majdnem egy fél órájába tellett, míg a kizáródott sérvet visszahe
lyezték. Mivel János állandó kapcsolatban volt oldószerekkel és mor
finnal, a fájdalomcsillapító adagját növelni kellett, amely az 
elszenvedett m:grázkódtatásokkal és kimerültséggel együtt vibrációt 
oko:;:ott a szívebe?. Ilo_na ismét azt hitte, hogy elveszíti a féiiét, 
d_e ~ r:ggehg k1huzta es Budapest felé a vasúti utazás túlnyomó 
reszet ataludta. 

Az új ottho1: nyugalmföan Kabay megvizsgálta a helyzetét. Fáj
dc~mas'.111, de tc:r~')~Iiago:an bcismene, hogy családjával a jó együtt
mukocks k1alalmasara iranyuló próbúlkozásai hiábavalónak bizonyul-
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tak. Ez olyan volt, mint Cervantes lovagjának szélmalomharca, amely 
csak a saját egészsége aláásását eredményezhette. El kellett felej
tenie, hogy az igazgatók közül kettő a fivére. Jogait hivatalos úton 
kellett kiharcolnia. Az igazgatóság részére emlékeztetőt állított össze. 
Ennek első része tulajdonképpen a gyár működési programja volt, 
az éves mákszalmaigényt, a gubó és szalma naponta feltöltendő 
pontos mennyiségét és a keverés százalékos arányát tartalmazta. 
Hangsúlyozta, hogy minden egyes vegyszerből mennyire fontos tar
talékot tartani raktáron, nehogy a gyártásban fennakadás legyen. 
Javasolta, hogy a morfinszármazékok gyártásához vásároljanak egy 
centrifugát. Naptárt fektetett fel, amelyben minden napnál feltüntette 
az előirányzott ezer kilogramm teljesítéséhez szükséges feladatokat. 
Kabay az okmány végére a következőket írta: 

„A vállalat alapja az üzem. Ennek programját én terjesztem az 
igazgatóság elé, vállalva annak kivitelezhetőségéért és eredményéért 
a felelősséget. Az eljáráson semminemű változás nem eszközölhető 
önkényesen, az én beleegyezésem nélkül. Az üzemről szóló 
összefoglaló jelentést az igazgatóságnak havonta 0n terjesztem be." 

Levele második részében kérte az igazgatókat, hogy garantálják 
az üzemben bevezetett szociális reformok folyamatosságát. A vál
lalattól maradandó kötelezettség vállalást kívánt arra vonatkozóan, 
hogy az alkalmazottak biztosításCtnak díját az Országos Társada
lombiztosítási Igazgatósághoz rendszeresen befizeti és a dolgozók 
segélyezési alapjának adminisztrációját intézi. Ez az ügy olyan fontos 
volt a számára, hogy javasolta, hogy a gyárnak tett szolgálatai el
ismeréséül az alap neve „Az ,\lkaloicla munldsainak Kabay János 
segélyalapja" legyen. Joggal lehetett büszke erre, hiszen a magyar 
vállalatokon belül ez volt az egyik első önkéntes szervezet, amelyet 
a rászoruló alkalmazottak megsegítésére létrehoztak. 

l\ jüniusi igazgatós{1gi ülésen Jánost a v{tllalat elnökének nevezték 
ki. Az előterjesztését átvették és a következő értekezlet napirendjére 
tűzték. Kéne, hogy mind az ő, mind Péter feladatait vi!C1gosan ha
tározzúk n1eg és 'fr{tsban rögzíLsék. l\.abay kifejezésre juttalla azon 
szándékát, hogy a központi iroda működése felelt is ldügyeletet 
kíván gyakorolni. ;\z ülésen Péter ncn1 vcu részt, így az 1ninden 
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baj nélkül zajlott le. Wendler előadta, hogy a lengyelországi sza
badalmat, amelyet már januárban jóváhagytak, újból kell kérvényez
ni, mert a fordítás szóvitelében hibát fedeztek fel, „gubó" helyett 
„levél" szerepelt. Az igazgatóság úgy döntött, hogy csupán „mák
növény" elnevezés maradjon a szövegben és a tételes leírást töröljék. 
Minthogy az eredeti kérelmet már elfogadták, a válmztatás csupán 
késedelmet jelentett, de nem okozott nehézséget. 

Mielőtt János eljött Büclszentmihályról, Molnár műbútorasztalos 
segítségével furnérlemezből és drótból makettet készített. Ez a gyár 
kicsinyített modellje volt, amely már az új ötleteket is magában 
foglalta. A legnagyobb változtatás a mákszalmából való kinyerés 
módszerében volt. Betonmedencék helyett egy sorozat hengeres 
acéltartályt tervezett. Elképzelése szerint minden kádban egy má
sodik perforált ta11ály forogna, a mosógéphez hasonlóan. Javítani 
aka11a az áztatást, valamint könnyűvé aka11a tenni annak kezelését 
is. Azt tervezte, hogy a kinyerés alatt a mákszalmával megtöltött 
belső kosár először lassan forogna az extraháló lében, majd a forgás 
felgyorsulna, mint egy nagy centrifugánál, hogy a folyadékot ki
csapja az eddigi préselés helyett. A kicsapódás befejeztével a kosarat 
emelőkarral ki lehet emelni, kiürítés céljából fel lehet fordítani, így 
a hátat erőltető nehéz munka, a hulladék vasvillával futószalagra 
történő kirakása elkerülhető. A makett napokig a dolgozószobájában 
állt, miközben számításokat végzett és árak iránt érdeklődött. Mivel 
sem a vörösréz, sem az acél nem eléggé ellenálló a savas extraháló 
folyadékkal szemben és a rozsdamentes acél ára megfizethetetlen 
volt, úgy elöntött, hogy Lengyelországban ezeket nem használják. 
A drótok, amelyek a makettben a csővezetéket képviselték, lehetővé 
tették, hogy az új gyárnál kikísérletezze az elrendezési sotTendet 
és a jobb hatásfokot. 

Ez idő tájt az intézettől laboratóriumot béreltek. A Kabay házaspár 
visszakerült a csempézett, magas mennyezetű folyosókról nyíló, 
munkaasztalokkal és üvegajtós vegyszerszekrényekkel bútorozott 
meghitt szobákba, amelyeknek minden sarka a menta, a levendula 
és más gyógynövények illatával volt tele, egyszóval visszatértek har
madik gyermekük bölcsőjéhez. Ilona hozzálátott a gyárból szúllított 
anyagok ellenőrzéséhez. János egy új modellhez kezdett el ter
veket készíteni, ezúttal lombikokból és csőrendszerből a mák-
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növény morfmtanalmának meghatározására alkalmas készüléket akart 
összeállítani. A módszer kidolgozására még a genfi bizottság kéne 
fel. A professzomll való beszélgetések, a kémia új feladatokra irányuló 
kihívásai, a gyakori látogatások Ilona édesanyjához és nővéréhez eny
hítették a két hónappal ezelőtt elszenvedett veszteség fájdalmát. 

1935. július 5-én az igazgatóság megtárgyalta Kabay javaslatát, 
és a munkások segélyalapját csekély módosítással elfogadta. A kö
vetkező tétel, amit a gyűlés rögzített, János és Péter feladatainak 
és jogainak listája volt. Ezt már úgy állították össze, hogy a jövőben 
megalakuló külföldi gyárakat is figyelembe vették. A két okiratot 
így szövegezték. 

„Kabay János igazgatósági elnök úr teendői: 
1. A büdszentmihályi és más belföldi és külföldi üzemek és la

boratóriumok programjának összeállítása, az igazgatóság elé terjesz
tése. 

2. Az üzemek által az igazgatóságnak hetenként beküldött je
lentések felülvizsgálása. 

3. Havonta meglátogatja az üzemeket és ezek rnlíköcléséről 
ugyancsak havonta az igazgatóságnak jelentést tesz. 

4. Amennyiben Kabay János elnök úr vagy az üzemek vezetői 
az eljárás menetére javaslatot tesznek, annak kipróbálását és be
állítását az elnök úr személyesen vezeti és ellenőrzi; kedvező ered
mény esetén ő ülteti át a gyakorlatba. Az eljáráson azonban az 
igazgatóság beleegyezése nélkül semmiféle változtatás nem eszkö
zölhető. 

5. Az üzemek anyagszükségletének ellátására vonatkozó rendel
kezések megadása. 

6. Tekintettel an-a, hogy a pénzügyi és kereskedelmi ügyvitel 
szorosan összefügg az üzemek mlíköclésével, ezért szükséges, hogy 
Kabay János elnök úr, úgy is, mint elnök, úgy is, mint az üzemek 
központi vezetője, a vállalat pénzügyi és kereskedelmi helyzetét 
állandóan ismerje. 

7. A budapesti központi iroda működéséről kiadott heti jelentés 
átvizsgálása." 

Ezen okmánnyal az igazgatóság Jánost lényegében a vállalat fó 
ügyviteli igazgatójává tette. Péter nem ezt gondolta, amikor kierő-
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szakolta, hogy állásukat megcseréljék. Azt vána, hogy János Bu
dapesten éppúgy Wencller árnyéka lesz, mint amilyen ő is volt 
az évek során. Amikor az igazgatóság a vezetésben Péter saját sze
repét is meghatározta, a régi féltékenység nyílt gyűlöletté fajult. 
Ettől kezelve nem ismerte el, hogy ők fivérek. A szövegezés vi
lágosan kimutatta, hogy a vállalat biztosítani kívánta, hogy János 
gyakoroljon továbbra is ellenőrzést minden gyártás felett. 

„Kabay Péter üzemvezető igazgató úr teendői: 
1. Az igazgatóság által megállapított üzemi program végrehajtása. 
2. A büdszentmihályi termelőüzem állandó és folyamatos felügye

letének biztosítása, állagának megőrzése. 
3. Az igazgatóság által elfogadott kereten belül az üzemi alkal

mazottak felvétele és elbocsátása. 
4. Esetleges javaslatok tétele az üzem racionalizálására vonat

kozóan." 
Pétert főleg a második pont sénette. Kijelentette, hogy mivel 

őt az igazgatóság egyszerű felügyelővé fokozta le, nincs helye az 
igazgatók ülésén, és kirohant. 

A szövegel nem változtatták meg, az mégis lehetetlen helyzetet 
teremtett, mert Péter semminemű javaslatüE vagy utasítást sohasem 
fogadott el Jánosról. Ez egy darabig nem derült ki, mert az év 
második felében a lengyel gyár felállítására összpontosították min
den figyelmüket. 

Július 18-án Kabay és \Vendler Lengyelországba utazott. Egy hetet 
töltöttek el azzal, hogy gépeket rendeltek, az épületeken változ
tatásokat terveztek, Kutnó és Varsó között naponta jártak autóval, 
ugyanis nekik mindkét helyszínt elő kellett készíteniük, és a mák
termő földeket is meg kellett nézniük. A legtöbb éjszaka János 
Ílt Ilonának, ha nem is levelet, legalább egy levelezőlapot, amely 
a házigazdájuk és közöttük kialakult barátságos együuműköclésre 
is fényt vet. Ez nem mindig csak nehéz munkából állt, amelyet 
egyik levelezólapjCiból is láthatunk. 

.,Sokszor gondolok édes 111indnyájalokra. Jól éc1.en1 n1aga1n, csak 
\!inkoci nen1 akar sö11 önteni." 
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Ehhez Dr. Wieckowski németül hozzáfűzte: 

„Bámulatos, mennyit tud Kabay igazgató úr inni' De hála Is
tennek, a kutnói gyár tetszik neki." 

Örvendetes változás volt Jánosnak, hogy kedélyes légkörben dol
gozhatott, olyan partnerekkel, akik megbecsülték és szerették. A 
lengyelekkel fennálló kapcsolata alatt sohasem tapasztalt rosszin
dulatot, hanem csak megé11ést, habár a szokatlan kifejezéseknél 
zsebszótárhoz kellett fordulniuk. 

Budapestre visszatérve János kénytelen volt elfelejtkezni az üz
letről, és talán utoljára néhány boldog napnak örvendett. A hat 
Kabay unoka egy hétre ellepte a lakást, amely tele volt ágyakkal, 
ruhákkal, játékokkal. Reggeli után őrmester módjára felsorakoztatta 
a gyerekeket, a legidősebb Lóritól, aki tizenhat éves volt, a hétéves 
Rezsőig, és megszavaztatta velük a napi programot. Volt abban ki
rándulás a dombokon, állatkerti látogatás, hullámvasút. Kabay min
denhová elvitte őket és egy rövid időre ő is közéjük tartozott, 
játszott, tréfálkozott, énekelt. Valóban örült a fiatalok társaságának, 
akik bálványozták. Kár, hogy nem engedhette meg magának, hogy 
gyakrabban kikapcsolódjon úgy, mint akkor. 

Augusztus elején János azzal a szándékkal ment Büdszentmi
hályra, hogy megtekintse a gyárat. Elment Ilona rossz előérzete 
ellenére is. Felesége kéne, hogy ne hagyja magát provokálni és 
ne idegeskedjék, ha a bátyja elzárkózik az együttműködéstől, me11 
tudta, mi fog történni. János az emberei közül senkivel sem ta
lálkozhatott, és nem is beszélhetett velük. Péter megint eltiltotta 
őt az üzemtől és csupán a lakásban mutatott meg neki néhány 
jelentést. Ezeknek nem sok haszna volt, men csupán a központi 
irodába már elküldött okmányok másolatai voltak. Este a szüleivel 
sokáig fennmaradt és próbálta nekik elmagyarázni, hogy Péter tény
kedése nemcsak a vállalatra, hanem saját helyzetére is káros. Hiába 
volt minden, tudhatta volna. Szülei azzal vádolták, hogy ő akarja 
kioktatni a tanán. Másnap reggel az első vonattal visszautazott a 
fővárosba. 

Ilona és János számára szokatlanul nyugodt hét következett. An
nak túlnyomó részét az intézetben töltötték, dolgoztak és terveket 
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készítettek, mint kezdetben. János a laboratóriumot különösen nagy 
gonddal szerelte fel. Azt kívánta, hogy az sokkal többre legyen 
alkalmas, mint termékellenőrzésre. Azt tervezték, hogy megjavítják 
a módsze11, a származékok előállításának folyamatát is tökéletesítik. 
Ezen a nyáron a kórházak kezdtek heroint is kérni, ami Jánosnak 
új, kipróbáladan terület volt. Mindkettőjük számára ritka, becses 
időszak volt az, amelyet együtt töltöttek, csak Anna maradt otthon, 
aki a lakást taitotta rendben. Trude szabadságra ment, a gyerekek 
az összes unokatestvérükkel együtt Dögében voltak. A gyerekek 
szerették a kis falut, ahol Lóri és Éva unokatestvérük élt. A ker
tekben vadul rohangálhattak, hajnalban megnézték, hogyan fejik 
a teheneket, még a városházán is eljátszhattak, ahol a nagybátyjuk 
volt a közjegyző. Piroska nagynénjük asztalánál a jó ételekből sem 
volt hiány. Szerencsére a családi viszály nem befolyásolta az uno
katestvérek egymás közötti szoros barátságát, habár a felnőtteknek 
a szüleikre tett néhány megjegyzése rosszul esett János gyerme
keinek. 

Kabay egyik kedvenc terve az volt, hogy a jövőben megvesse 
a lábát az amerikai kontinensen, ezért ünneplésre adott okot, hogy 
1935 augusztusában az USA-szabadalmat bejegyezték. A Merckkel 
való találkozása óta a világ legnagyobb piacára tönénő exportról 
álmodott, de a kartell és a távol-keleti ópiumszállítók uralma azok
ban az években áthatolhatatlannak bizonyult. 

Az Alkaloida először ebben a hónapban importált nagyobb 
mennyiségű mákszalmát a szomszédos országokból. Több mint öt
ven vagonrakományt vásároltak Romániától és Csehszlovákiától. A 
rendkívüli tárolás céljára Kabay két tágas, szétszerelhető barakkot 
vásárolt a Győri Lőszergyánól, amelyeket már előzőleg kiszemelt, 
és azokat Büdszentmihályra szállíttatta. A barakk felállítását tcnné
szetesen PéteITe és az emberekre kellett hagynia. 

Lengyelországban szintén aratási idő volt. A kutnói gyárban min
den előkészületet befejeztek és Kabayra vának, hogy az első ext
rahálást megszervezze, és a kezdeti működésre néhány napig 
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felügyeljen, Augusztus 21-én János egyedül indult a hosszú vasúti 
utazásra a hóval borított Kárpát-hegység fönséges fenyőerdőin ke
resztül. A vasút számos alagúton és mély szurdokon vezetett át, 
ahonnan a vonatablakból még az eget sem lehetett látni. 

Wieckowskival együtt 24-én János egy boldog rövid értesítést 
küldött haza, amelyben bejelentette, hogy az extraháló kádba a 
beterhelés megtörtént. Másnap írt levelében részletesen ismerteti 
ezeket az eseményeket. 

„Én édes szöszke Asszonyom! 
Már tegnap szerettem volna írni egy hosszú levelet, de sajnos 

éjfélig úsztunk a lében, míg rendbe hoztam a dolgokat, és minden 
napnak megvan a maga gondja és baja. Ezt már nekem meg kell 
szoknom, ha én vezetek egy üzemet, ott mindig kell valami bajnak 
lenni, mert ha már nincs, más még jobban elvezeti. 

Na, talán nagyon is elégikus vagyok, pedig nincs rá okom. Úgy 
látom, a jó Isten, mint mindig, most is megsegít, és zökkenő nélkül 
be tudom állítani. Nem tudok program szerint haladni, mert semmi 
sem volt előkészítve, így legjobb esetben szombaton fogok tudni 
innen elszabadulni. 

Édesem, leveleddel igen boldoggá tettéL Oly kedves volt, hogy 
már itt várt, mikor idejöttem, és úgy éreztem, velem vagy. 

A kumói lakásom igen elegáns, gyönyörű margarétacsokor várt, 
a falon egy kis Mária-kép, az asztalon üveg alatt berámázva a Kabay 
unokák felnagyított képe. Amint később megtudtam, Ferdinánd fe
lesége rendezte be. 

Az üzem nem volt ilyen rendben, s bár ha jól is esett a figyelem, 
én jobban örültem volna annak. A berendezést legnagyobb részben 
Ferdinánd intézte, hihetetlen ambícióval, sajnos nem ismerve tö
kéletesen a dolgokat, inkább külsóségekbe merült és a lényeg el
sikloll. 

Péter II. <János tréfásan így becézte Wieckowskil) mindig a sar
kamban járt, hihetetlen nagy aggodalommal, és ha zavar van, kény
telen vagyok mulatni rajta, men inkább komikus, mint kétségbeejtő. 

Csodálatos, még csak mC1sodik napja vagyok itt, beszélni sem 
tudok velük és mégis hatúrozottan érzem, hogy úgy szeretnek az 
emberek, mint otthon. 
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Igen sokat szeretnék még írni, de majd csak otthon mesélem 
eL Már nem is írok, csak lapokat, mert hiába, nincs időm. Holnap 
már teljes lesz az üzem, és éjjel-nappal megy, Az indulás emlékére 
felvételeket csináltak, itt küldöm, hogy hamarabb láthassad, 

Nem tud olyan nehéz lenni a helyzet, hogy ne Ti volnátok az 
eszemben. Örökké Rólad álmodom„." 

Öt nap alatt az első exu·aktumok besűrűsödtek és a Motor Al
kaloida kutnói részlege a saját lábára állt. Kabay boldogan térhetett 
vissza Budapestre. 

Külföldön olyan srman ment a gyártás, mim ahogyan várták. 
Nem lehetett ugyanezt elmondani a büdszentmihályi gyárról. Kez
detben Kabay gondos utasításai és a tapasztalt dolgozók lelkiis
meretes munkája révén a gyártás továbbra is rendben ment, mint 
egy jól programozon automata. Nem számított, hogy Péter regge
lente csak nyolc után jelent meg. A János által összeállított használati 
utasítás segítségével, amelyet a kezében tartott, naponta megpró
bálta követni az eljárást. Az sem szakította meg a munkát, hogy 
ó már délután ötkor a rózsakertjében volt. Azonban ez nem me
hetett így tovább. 

Az első zökkenő akkor történt, amikor Péter megtudta, hogy 
az intézetben minőségellenőrzést végeznek. Kijelentette, hogy a két
szeri vizsgálat felesleges időtöltés, és az üzemben egyszerűen meg
szüntette az elemzést. Ezzel nemcsak Masznyik mérnök meg
becsülését veszítette el, hanem a szakmunkásokét is, akik töké
letesen ismerték a módszert, bár nem volt diplomájuk. János kedvelt 
analitikusa otthagyta a gyárat és a budapesti laboratóriumhoz csat
lakozott. Hogy leplezze bizonytalanságát, Péter túl szigorú volt az 
emberekhez, a legkisebb tévedést is megbüntette és állandóan kri
tizálta őket. A legnagyobb hibája az volt, hogy képtelen volt em
lékezetébe vésni a mintegy tucat oldalnyi utasítást, hanem a 
dolgozók szeme láttára hónapokig belenézett. Először csak moso
lyogtak a háta mögött, de később elkezdtek tréfát űzni vele. Látva, 
hogy az új igazgató az elválasztó tartályokban az üledéket vonal
zóval méri, hogy az többnek tűnjék, kissé megdöntötték a tartá
lyokat. 
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A tréfa visszafelé sült el. A képzelt magasabb hozam önbizalmat 
adott neki ahhoz, hogy ne vegye figyelembe a János által adott 
utasításokat. Azzal vádolva fivérét, hogy túl gyenge volt az em
berekhez, költségmegtakarításhoz folyamodott. Leszállította a bére
ket, csökkentette a túlórákat, de a legrosszabb az volt, hogy 
kevesebb oldószert és vegysze11 kezdett használni. Ennek az lett 
a következménye, hogy a korábban szállított hófehér anyag színe 
fokozatosan megsötétült. Amikor ezzel is boldogult, mert a központ 
azt gondolta, hogy csak kezdeti nehézségről van szó, a régi boltos 
mentalitása újból előbukkant, amikor úgy gondolta, senki sem veszi 
észre, ha a száz gramm kenőcs helyett csak kilencvenkilencet kap. 
A csomagolásnál a megjelölt mennyiséghez képest egy töredék
nyivel kevesebbet kezdett mérni. Ez természetesen kiderült, és a 
hatóságok figyelmeztették a céget. 

János a probléma rendezését \Vendleffe bízta, minthogy teljesen 
belemerült a lengyel feladatokba és a családi viszályt sem kívánta 
fokozni. Az októberi igazgarósági ülésre küldött levelében mégis 
kénytelen volt azt felhozni. 

„Szomorúan kell tapasztalnom azt, hogy az üzemvezető igazgató 
úr minden ténykedésemet, amely az üzemmel összefügg, határo
zottan ellenségesen fogadja és intézkedéseimet vagy felháborodással 
visszautasítja, vagy minden ellenvetés nélkül meghallgatja és figyel
men kívül hagyja. Ez a körülmény igen furcsa helyzetet teremt, 
ugyanis én viselem az összes ügyé11 a felelősséget, de minden ak
ciószabadságom csak névleges." 

Kabay az e hónapra vonatkozó termelési jelentést is bemutatta. 
Be kellett vallania, hogy Péter ellenséges magataitása miatt nem tud 
magyarázmot adni a gyár silány teljesítményére és a gyánás folyamán 
bekövetkezett túl nagy veszteségekre. Ugyanakkor kéne az igazga
tóságot, hogy legyen türelmes Péteffel szemben, és kifejezte reményét, 
hogy Augusztin professzor, befolyását felhasználva, közbenjáró lesz. 

Október végén újabb lent,>yelországi utazásra volt szükség. A var
sói üzemet kellen beállítani, és mivel a Hoffmann la Roche újból 
megtámadta a szabadalmi beadványt, törvényszéki kihallgatásra is 
lehetett számítani. Október 27-én \Vendler kíséretében Kabay útnak 
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indult. Influenzától lázasan szállt vonatra. Késő délután a szlovák 
síkságon utaztak keresztül, ott több holdnyi száraz mákszáffal bo
rított földterületet láttak, amely beszántásra várt. Itt született meg 
a csehszlovákiai gyár ötlete. A megvalósításig évek teltek el, mely
ben János már nem vehetett részt, de ekkor határozták el, hogy 
hazatérésük után Prágában megkérvényezik a szabadalmat. Varsó
ban Ferdinand \Vieckowski vána őket, aki a szokásos vendégsze
retetével mindján ebédelni vitte őket, és ugyanabban a szép 
szállodában gondoskodott szobákról. A bírósági ügy az ottani leg
jobb ügyvédek közötti szívós küzdelemmé vált, és még további 
két hétre volt szükség, amíg a lengyel szabadalmat megadták. 

Az új gyárban János teljes zűrzavait talált. Minden gépi felszerelés 
megérkezett, de semmit sem helyeztek üzembe és néhány készülék 
még ládában volt. Kabay három napot töltött azzal, hogy mind
egyiknek megfelelő helyet találjon, akkor azokat dróttal összekap
csolta, hogy megmutassa, hogyan kell majd a csövezést elvégezni. 
Mivel más tennivaló nem akadt, megállapodtak, hogy \Vieckowski 
énesítést küld, amikor minden elkészül. A lengyelek siettették a 
munkál, de János azt akarta, hogy az üzem tökéletes legyen. Az 
volt a szándéka, hogy referencia üzemet csinál belőle a majdani 
külföldi szerződések létrehozása céljából. Az üzem hibátlan mű
ködése és elsőrendű terméke lenne a legjobb ajánlás. Azt is remélte, 
hogy az új üzemben nyen tapasztalatokat esetleg a büdszentmihályi 
gyár felújításához is felhasználhatja. Gyorsan hazatértek, mivel tud
ták, hogy a következő lengyelországi tartózkodé1suk hosszú lesz. 

Novemberben Péter minden eddigi különleges ténykedésén túl
tett. E cselekedete nem féltékenységből, inkább gyerekes sértődött
ségből fakadt. János leveléből, amelyet fivéréhez ín, kitűnik, mi 
is történt valójában. 

„Kedves Péter! 
Tegnap magához kéretett Augusztin professzor úr és nagy meg

ütközéssel közölte velem, hogy midőn az üzemben lent volt a föld
n1úvelésügyi lvlinisztériun1 részéról szokásos ellenőrző látogatása 
alkalmával, Te kijelentetted neki, hogy semmi kö1~ilménvek között 
hivatalosan nem fogadod, semmi ad;uot nem bocsálol · rendelke-
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zésére, tekintve, hogy Te az üzemben csak felügyeló szerepet töltesz 
be, és így, ha valamire szüksége van, forduljon énhozzám. 

Úgy hiszem, nem ismerted annak az eshetóségnek a következ
ményét, ha Augusztin kijelentésedet alapul véve teszi meg jelentését 
a minisztériumnak. 

Én nagyon kértem, hogy rám való tekintettel vegye az egészet 
meg nem tö1téntnek, mert az ebból folyó következmények úgy 
lennének beállítva, mintha én akarnék ellene támadást csinálni. 

Értetlenül állok az esettel szemben. Nem tudom, mi célja van 
az egész komédiának. Te tudod a legjobban azt, hogy az én uta
sításom és az üzemre vonatkozó egész irányításom csak papírfor
mula, ami sohasem volt betartva és általad komolyan véve. Te tudod 
legjobban azt, hogy még egyetlen alkalommal sem informáltál rész
letesen az üzem helyzetéról. Velem szemben még a papírformákat 
sem tartottad be, s így Te tudhatod legjobban, mennyire igazság
talanul én, s mennyire meglep Augusztinnal szemben tanúsított vi
selkedésed akkor, amikor Te az üzem vezetésébe még beleszólást 
sem túrsz, nemhogy annak irányítását engednéd át. 

Miután a helyzet rám nézve mindinkább kezd súlyosabb lenni, 
mert felelósséget viselek olyan dolgokért, amelyeknek irányításába 
nincs mód belenyúlni, s amelynek vezetósége velem szemben ha
tározottan ellenséges indulatot bizonyít. 

Vedd tudomásul, hogy az eddigi papírformulákat én sem tartom, 
tehát a jövóben az üzem munkásságával és az egész menetével 
az igazgatóság elótt kell adj számot, és én csak az igazgatóságon 
belül óhajtok kritikai joggal élni. 
Semminemű felelősséget az üzemmel szemben nem vállalok, s 

mindennemű ténykedésemet az igazgatóság keretei közé szorítom. 
Látszólag sem akarok módot adni arra, hogy kifelé úgy tüntethesd 
fel a helyzetet, mintha én irányítanám az egész üzemet annak ter
mészetes felelősségével együtt, befelé pedig függetlenül és saját be
látásod szerint intézed a dolgokat. 

Ez a helyzet, azt hiszem, Neked is kellemesebb lesz, és nekem 
is. Te intézkedel, és Te felelsz. 

A nyersanyagellátást és a pénzügyi dolgokat saját kívánságod 
szerint a központ intézi, men azt hiszem, jól tudod, hogy ezt a 
megkérdezésem nélkül engedted át. 
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Nekem csak az esik rosszul, hogy nem nyíltan és becsülettel 
mondtad meg, hogy így látod helyesebbnek, men abban az esetben 
igen sok kellemetlenségtől menekülhettünk volna meg. 

Így ez a fonák helyzet, most azt hiszem, tiszrázóclni fog, s nekem 
is kellemesebb lesz, men így minden energiámat a külföldi üzem 
beállítására s jövő programom laboratóriumi kidolgozására forcl1t
hatom ... " 

E sok kellemetlen gond és véleménykülönbség akkor nehezedett 
Kabay vállára, amikor a külföldi feladatok elvégzéséhez minden 
erejére szüksége lett volna. November 25-én ismét úton volt Len
gyelország felé. Izgatott és aggodalmaskodó volt. Tudta, hogy ott
honról hosszú ideig távol lesz, mert a gyá1tás varsói szakasza, 
amelyet be kellett indítania, sokkal nehezebb és megerőltetóbb 
munkát igényel, mint az első Kutnóban. Még ha minden a tervek 
szerint is halad, rendkívüli késedelemre kell számítania, mert úgy 
tervezték, hogy az első rutinellenőrzéseket Ilonának kell Budapesten 
elvégeznie, ez pedig a minták vasúti ide-oda szállítását teszi szük
ségessé. 

Varsóba érkezve kellemesen meglepódötL Ahogy később elme
sélte, a gyár modern, célszerű és szép volt. Hogy egy üzem meny
nyire modern, azt az alkalmazottak számából lehet megállapítani. 
A két lengyel gyár a termelés első éveiben együttesen ötvenöt al
kalmazottal ötven százalékkal többet termelt, mint Büdszentmibály 
a hetvenhárom alkalmazottal. 

Az üzembe helyezéseket túlnyomó részben elvégezték, mégis Já
nosnak több mint egy hetébe került, míg a gépeket ellenőrizte és 
kipróbálta, valamint a dolgozóknak megmutatta, hogyan kell azokat 
kezelni. Ilonához írt levelében színes képel fest ezekről a napokról: 

„Sajnos most látom, egy új üzemet életre hívni, még ha ismerős 
úton járunk is, mily igen nehéz. Sok energiát és kitartást követel. 
Minden napnak megvan a maga új akadálya, amit le kell győzni. 
Igazi harc ez. Sokszor kell már elfoglalt területeket is újabb és 
újabb csatával visszavenni. Legnehezebb az én szívemnek, hogy 
igen messzire vagyok a céltól és a visszatéréstől. Pedig már igen 
v:rgyóclom, hogy megint köztetek legyek ... 
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Kozlowskin kívül nincs egy szakember sem. Még gyakorlott mun
kások sincsenek, mert egy közönséges desztíllálást sem lehet rájuk 
bízni. Beszélni barátunkon kívül senkivel sem tudok. Az üzemi dol
gokon kívül vele sem nagyon beszélek, mert nemigen fárasztja hol
mi udvariaskodással magát. Legkínosabb az ebéd, amikor ők 
beszélnek, én meg hallgatok. Igaz, hogy fáradt, mert négyórai alvás 
már nagyúri kényelmet jelent most nekünk. 

Üdülést jelent számomra, ha Ferdinánd jön. Minden második nap 
itt van. Hoz süteményt, mint egy kislánynak. Ferdinándné is volt 
kint egyszer, és tudod, mit hozott? Hét szál gyönyörű rózsát. Tegnap 
este meglátogatott Kozlowski is. Itt voltak Ferdinánddal éjfélig. 

Az üzem beállítása, ha nehezen is, de megy előre, ma már lek
várnnk lesz, és holnap választunk. 

Hétfőn lesz az első ünnepélyes morfinleválasztás. A Hadügymi
nisztériumból egy tábornoki bizottság jön ki, akik Kumóban már 
voltak, és hivatalosan kell igazolniuk, hogy mákszalmüból tényle
gesen tudok morfint előállítani. Gondolod, mennyire örülök, hogy 
ilyen cirkuszban kell részt venni ... 

Látod, csak magamról beszélek, pedig milyen sok kérdezni valóm 
volna ... Fáj arra gondolni, hogy minden perc, ami Tőled távol telik 
el, az nem fog soha pótlódni, és mindig szegényebbek leszünk. 
Most tudom, hogy milyen gazdag vagyok, ha a közeledben élek, 
hisz mit nem adnék azén, ha magamhoz ölelhetnélek." 

A levél megírását követő napon Kabay ráfizetett arra, hogy olyan 
könyörtelenül hajszolta magát. Késő este, amikor túl fáradtan kör
bement a gyárban, hogy mindent ellenőrizzen, elcsúszott a beton
burkolaton. Nem tudott felkelni, sérve ismét kiújult. A hat hónap 
előtti események megismétlődtek. Kínlódás, injekciók, és csak egy 
hajszálon múlott, hogy azokat nem követte szívműködési zavar. Az 
orvos egyből kórházba akarta vitetni, hogy amint lehetséges, meg
operálják, de János ezt visszautasította. Milyen kár, hogy hallgattak 
rá. Varsóban tiszteletben álló híres ember volt, kétségkívül a leg
gondosabb kezelésben részesítették volna. Az orvos utasítása szerint 
két napig Ferdinand felesége saját lakásukban ápolta. A harmadik 
napon, felvéve egy méretre szabott sérvkötőt, visszament dolgozni. 
Mosolygott, viccelődött és szervezett, még a tábornok tiszteletére 
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adott fogadáson is részt vett, de Józsefhez ín levelében beismerte, 
hogy nincs minden rendben. 

„Sajnos, én nagyon beteg vagyok. Ilucinak meg ne mondd, úgyis 
igen nyugtalan." 

A betegsége után, egyedül egy idegen városban, Kabaynak a 
feleségéhez ín levelei hangja észrevehetően megváltozott. Lehet
séges, hogy hosszas távolmaradása miatt csak kárpótolni akarta Ilo
nát, vagy esetleg a sérve kiújulása után még nyomornltabbul érezte 
magát, mint legutóbb és a gyógyulása lassúbb volt. A levelei szen
timentálisakká váltak, telve egymás iránti szeretetükkel és az isteni 
gondviselésbe vetett hitével. Varsóból utoljára küldött hosszú le
velében ezeket írta: 

„Csak már meg tudnám csókolni a kezed, amiért olyan szép 
hosszú levelet írtál. Boldog vagyok, men úgy látom, nincs semmi 
bajotok. Valami olyan nagy nyugalom és erő áramlott felém kedves 
soraidból, hogy mohón szívtam magamba, hisz olyan nagy szük
sége1n van r[L Nern csüggedek, dc türeln1eúen vagyok. Szereu1é111 
ledönteni ezt a falat, ami Bennetektől elválaszt. 

Talán igazságtal;m is vagyok, hisz soha nem éreztem ilyen tisztán 
a mi nagy lobogó szerelmünket. Most tudom igazán, hogy Te vagy 
az én világom, az én örömöm és gazdagságom. Most látom, 
mennyire eltörpül minden, ha Hád gondolok. Most érzem, a mi 
életünk célja a munka, az alkotás, de tisztán csak azért, hogy együtt 
küzdjünk, és felülemelkedve a szürke hétköznapokon, tudjunk örül
ni a mi nagy szerelmünknek. Ez legyen a mi életünk kulcsa: nem 
várni semmit senkitől, csak egymástól. Én nem fogok csalódni soha, 
hisz én Tebenned élek, mint Te énbennem. 

Az egészségem felől, Életem, ne nyugtalankodj, hiszen ha egyszer 
otthon lehetek, azt is elfelejtem, hogy itt voltam. 

A munka menete, tekintve a kör~ilményeket, engem kielégít. Persze 
varázsló nem vagyok. Az emberek nem látnak, csak várnak, de mindig 
türelmetlenebbül és kevesebb hittel. Tisztán látok mindent, hisz olyan 
sokszor létltarn kö1~ilöttern ólálkodni ezeket az árnyakat, de hála Is
tennek, igen erős vagyok. Nem is esik nat,>yon rosszul, hiszen csak 
én látom az CH végét, én tudom, hogy nem tévedhetünk el .. 
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December 18-ra minden elkészült. A Motor Alkaloidában teljes 
termelés folyt, illetve Wieckowski szavaival élve, Kabayék negyedik 
gyermeke megszületett. A jó lengyelek nem akarták Jánost a hosszú 
útra operáció nélkül elengedni, de amikor nem tudták őt meg
győzni, más módon fejezték ki törődésüket. Kapcsolatba léptek 
azokkal a vasútállomásokkal, ahol a vonat megállt, és előzetes in
tézkedéseket tettek, hogy bármilyen probléma esetén azonnal Varsó 
egyik legjobb klinikájára szállítsák őt. Ilyenek voltak Kabay üzleti 
kapcsolatai egy idegen országban, azok olyan melegséget sugároz
tak, amilyent otthon nem tapasztalt. 

Megállapodtak abban, hogy hat hét múlva János ismét eljön meg
nézni, hogy mire jutottak és hogy elkezdjék a származékok gyár
tását. Erre az időre volt várható a kodeinátalakító készülék 
megérkezése Svájcból. Szerencse, hogy amikor a két barát egy
másnak boldog karácsonyi ünnepeket kívánt és vidáman búcsút 
mondott, senki sem sejtette, mit hoz a jövő. Kabay napjai már 
meg voltak számlálva és Dr. Ferdinand Wieckowski, aki vidám lé
nyével a légynek sem tudott ártani, évekkel később egy dachaui 
gázkamrában veszítette el életét. 

Dr. F re1acko1osld11a/ a uarsói gyár udvarán 
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Egy lcvelezö!ap !londnaf.: 

_Kabay n~gyhetes lengyelországi tartózkodása alatt egész sor esc
men~ '.atszodott le Budapesten. Sóvárogva várva férjét Ilona csak 
a;;t_kwanta, hogy az intézetben megszakítás nélkül végezhesse mun
ka1at. Sa1nos ez nem így töitént. 

El?ször egy levél jött Alföldi Lászlótól, aki a gyá11ás utolsó sza
kaszana~' el!enőre v?lt BüdszentmihCtlyon. Kiváló, alapos dolgozó 
volt; me? Jan_os tanitotta be és bízott benne. Az úgynevezett ta
karekossag1 valtoztatásokról ín, amelyeket Péter vezetett be a rend
szerbe, és bevallotta, hogy Masznyik vegyészmérnök tudtával ·iz 
elj~rás l:ritikus szakaszaiban nem követte Péter utasításait, hane~n 
a Janos altal előírt mennyiségeket használta, de hamis adatokat jegy
zet: ~e. Ilon~ tudta, hogy ez a hír mennyire fel fogja bosszantani 
a fer'.et. Egy evvel a PéteITel való összetűzése után Alföldi otthagyta 
a gy~rat. A világhábmú után befejezte tanulmányait, majd jó nevű 
vegyesz lett. 

°-e:ember elején Valika, J:tnos testvére a férjével egylitl feljött 
a fovarosba bevé1sárolni. Pár napig Ilonánál maradtak, aki teljesen 
megdobb<:rn, amikor léitta. hogy kedvenc sógornője hogy néz ki. 

175 



Valika még vékonyabb és sápadtabb lett és nehezen lélegzett. Lát
ható megerőltetés volt számára, hogy a lépcsőn az első emeleti 
lakásba feljusson. Ilona érezte, mennyire csalódott volt, hogy Jánost 
nem találta otthon, és tudta, hogy János is az lesz. Ó volt az egyetlen 
rokona, aki teljesen megértette Jánost és sohasem fordult ellene. 
Kabay már korábban elhatározta, hogy karácsonykor nem mennek 
el a családi összejövetelre, így ha találkoznak, mindkettőjük számára 
jó alkalom lett volna, hogy nyugodtan beszélgessenek anélkül, hogy 
családi vihar dühöngjön körülöttük. Sajnos az életben nem mindig 
adódik másik alkalom. 

A legnagyobb gondot és felfordulást kilencéves kisfiuk, Jánoska 
betegsége okozta. Pár nappal azután, hogy a látogatók elmentek, 
Jánoska teste az iskolából hazajövet tele volt kiütéssel. Az orvos 
megállapította, hogy az skarlátláz, amely a ma már létező anti
biotikumokkal könnyen gyógyítható, de akkor még nem volt gyógy
szer ellene. Abban az időben csupán cinkemulzióval lehetett a bőn 
lemosni és hat hétig tanó teljes elkülönítésre volt szükség, hogy 
a járványt elkerüljék. Ilona a hálószobájukat elkülönített betegszo
bává alakítana át és saját maga kivételével mindenkit kitiltott onnan 
Amikor kijött a fiú szobájából, átöltözött, és önmagát, valamint min
dent, amit kihozott a szobából, peroxidoldattal fertőtlenített. A kis
lánynak, Icikének Tnrde viselte gondját, és a két gyermek csak a 
hálószoba üvegajtaján keresztül láthatta egymást. Ez felborította a 
háztanás rutinfelaclatait és kedvezőtlenül befolyásolta Kabay hazatértét. 
!lom nem csatlakozhatott Jánoshoz az intézetben és hosszas együttes 
sétákra sem mehettek. Az első hetekben a fiúnak magas láza volt 
és rosszul érezte magát, úgyhogy a szülőknek csak az ő szobájában 
volt alkalmuk hosszas beszélgetésekre. Természetesen azután mind
kettőjüknek át kellett esnie a hosszú fenőtlenítő eljáráson. 

Hogy Ilonát az ápolás alól felmentse és az ifjoncot is szóra
koztassa, János, amikor csak tehette, hétvégén és esténként órákat 
töltött azzal, hogy a fiának felolvasott. Kötet számra olvasott neki 
népszerű kalandos regényeket Afrikáról és a világ minden tájáról. 
Kabay általában szigorú szülő volt, aki azt vallana, hogy egy gye
reknek meg kell tanulnia, hol a helye a családban, úgyhogy ez 
az együn töltött időt a fiú számára még énékescbbé tette. 
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Három nappal azután, hogy János Lengyelországból hazatért, 
1935. december 22-én a szindikátus tagjai: a három fivér, Wendler 
és Augusztin gyűlést tartottak. János először az új gyárról beszélt, 
fényképeket mutatott és részletezte, hogy mit vár a gyártól. Azután 
Wendler bejelentette, hogy az Általános Hitelbankkal sikeresen le
tárgyalt egy félmillió pengős hitelügyletet. A szindikátus részvényeit 
fel kellett szabadítani, amelyeket a dán kölcsönhöz biztonsági okból 
letétbe helyeztek, hogy a Csehszlovákiában tervezett következő le
ányvállalat számára az előkészületeket finanszírozni tudják. Ez az 
Alkaloida pozíciójának erősödését mutatta, ugyanis ugyanez a bank 
néhány évvel ezelőtt a garanciavállalást még a tizenötezer pengőre 
is visszautasította. Az ülésen azután a megbeszélés a büdszentmi
hályi gyártás csökkenő tendenciájára irányuk 

Mielőtt .János a központi irodába bement, Masznyik mérnököt 
a gyárból telefonon felhívta, s mivel Péter nem volt ott a hosszú 
őszinte beszélgetésnek nem volt akadálya. Masznyik m~gerősített~ 
az Alföldi László levelében közölteket az üzemben végrehajtott vál
toztatásokról és ahhoz saját aggodalmait is hozzáfűzte. Kabayt ez 
felháborította, mert féltette a vállalat jövőjét, és aggasztotta, hogy 
az emberek milyen bánásmódban részesülnek. Kész lett volna min
dent feláldozni, hogy Péterrel beosztásukat visszacseréljék. Az ülé
sen Péternek felajánlotta saját rangját minden gyánmány teljes 
ellenőrzésével, a kedvezményes részvényeit és a külföldi vállal
kozások majdani jövedelméből még a saját részét is. Mindaz, amit 
ezekért cserébe kért, az eredeti gyár vezetése volt. Ez megkétsze
rezte volna Péter jövedelmét, de ő hallani sem akart az újabb cse
réről. János ekkor arról kezdett beszélni, hogy a gyártás végső 
szakaszára a lengyelországihoz hasonlóan állítsanak fel egy második 
telepet. Ez azt jelentene volna, hogy Péter megtanhatta volna dé
delgetett pozícióját, mint a csapon diktátora, de lehetővé tette volna 
Jánosnak, hogy az anyag tisztaságát ellenőrizze, pontos csomagolást 
garantáljon és a származékokat előállítsa. Ezt mindenki ellenezte, 
mondván, hogy az nem valósítható meg. Legyőzték. 

Kétségbeesésében még aznap éjjel Büdszentmihályra utazott. Meg 
akana győzni a családját, hogy Péternek sokkal jövedelmezőbb len
ne, ha megint elfogadná az elnökséget. Hiába volt minden. Ami 
;r legjobban bántotta, az az volt, hogy édesanyja megfenyegette: 
ha Pétert elmozdítja a gyárból vagy bármi módon bántalmazza, 
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soha többé nem kívánja látni Jánost a házában. Vajon visszaem
lékezett-e saját szavaira öt héttel később? 

Különös jeges fájdalom járja át a szívünket, amikor becsukódik 
egy ajtó, és érezzük, hogy azon már sohasem tudunk újból át
haladni. 

Budapestre visszatérve János előkészítette a karácsonyestét, 
amelyre a családja mindig emlékezni fog. Pár napig nem esett szó 
hivatalos ügyekről, csak énekelgetés és nevetgélés volt. Mivel a 
fiú el volt különítve, a két gyerek más-más ajtón keresztül ku
kucskált be, amikor édesapjuk a hatalmas csillogó fát díszítette. 
Bőségesen volt ajándék, nemcsak !luci és a gyerekek, de a szol
gálólány és a nevelőnő részére is. Karácsony napján Ilona édesanyja 
és nővére náluk ebédelt, és délután a nagymama magára vállalta 
a beteg gyerek gondozását. A szülők számára ez volt a legszebb 
ajándék, akik a hóval borított utcákon hosszú sétára indulhattak, 
kikapcsolódhattak és anélkül beszélgethettek, hogy közben a skar
látos gyerekkel kellett volna törődniük. Ilona Jánosban változást 
vett észre. Sokkal nyugodtabb, bizakodó és vidám volt. Nem esett 
szó a múltról vagy a büdszentmihályi családról, csak a későbbi 
tervekről. r\z agya tele volt új [én1ákkal, an1elyeken dolgozni kívánt. 

A mákszalma elemzési módszert be kell fejezni és a Népszö
vetségnél való bemutatást elő kell készíteni. Azt akarta, hot,>y elő

adásának szövege tökéletes legyen, érdemes mn, hogy az 
újságokban világszerte közzétegyék. Megígérte Ilonának, hogy majd 
együtt utaznak Genfbe és mindenhová elmennek, ahol ő Augusz
tinnal járt, sőt még máshová is. A kodeinelőállítási módszen javítani 
kell olyan módon,, ahogyan azt már az egyéb származékok eljá
rásánál megtették. Ugy tűnt, hogy a csehszlovák új vállalkozás lesz 
a következő nagy feladat. Azonfelül Nyugaton egy vezető cég el
kezdett mákszalmából morfint előállítani, ezért a törvényszék elé 
terjesztett beadványhoz Wendlernek több műszaki alátámasztásra 
volt szüksége. Terveik alapja a tudományos munka volt, amely után 
mindketten sóvárogtak. 

Kabay elsősorban erős és egészséges akart lenni. Elhatározta, 
hogy a januári igazgatói ülés után sérvoperáció céljából kórházba 
megy. A gyomr:ít is, amely gyakorta kellemetlenkedett, meg kell 
vizsgálni. Az évek sor:ín nem ellenőriztette a fogait, azokat is meg 
kell nézetni. \'iccelódvc n1ég az orra kiegycnesítéséról is beszélL 
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János megígérte, hogy februárban a laboratóriumi munkát Ilonára 
hagyja, a központi irodába sem jár be, hanem pihenni fog és a 
reumája miatt egy gyógyhatású forráshoz rendszeresen eljár. Miután 
a nyugodt kutatómunkáról és távoli országokban együtt töltendő 
szabadságról megosztották álmaikat, visszatértek a lakásba. 

Karácsony után Kabay levelet kapott fivérétől, Józseftől, aki kérte 
őt, hogy ne zaklassa tovább Pétert. A levélben benne volt a szokásos 
szöveg, hogy az idősebb fivér mennyi áldozatot hozott érte, és 
hogy János már elnyerte a dicsőséget, most Péteren a sor. Szem
rehányást tett Jánosnak, hogy utolsó látogatása mennyire felizgatta 
a szüleit, gondolhatott volna idős korukra és gyengülő egészségükre 
stb. János szomorú válasza volt az utolsó írásbeli kapcsolata a szü
leivel és a fivéreivel. 

„Budapest, 1935. december 30. 
Kedves Jóska! 
Leveled nagyon meglepett, men a történtek után nem vártam. 

Én úgy mentem haza, hogy minden áldozatot meghozok a család 
békéjéért, de szomorúan kellett látnom, az életem is kevés, men 
elvakult gyűlölettel állok szemben. Nat,>y keserűséggel jöttem vissza, 
megvívtam a magam fájdalmas harcát, majd eltemettem mindent. 

Lenyugodva úgy látom, nem is volt más út számomra, de tisztán 
állok az Isten előtt, mert mindig csak jót és az egész família érdekét 
néztem és fogom nézni. Gyűlölet nincs a szívemben, csak kimond
hatatlan keserűség, ami egy életre szegődött mellém. Nagyon egye
dül állok a világban, és ha nem volnának gyermekeim, rég el is 
mentem volna. Őszintén írok, higgy nekem. Nem óhajtok magam 
iránt részvétet avagy könyör~iletet, hisz a família számára meghal
tam, a halottak pedig nem térnek vissza. 

Igazságért harcoltam, tisztán és becsületesen, ha részrehajlás nél
kül megvizsgáljátok, beláthattátok volna. De az a gyűlölet, amit 
egy igen korláwlt asszony irányít és fút ellenem, vakká tett mind
nyájatokat„ Egy élet munkáját hagyom martalékul a keselyűknek. 
Ez faj nekem, mert lámom kell, hogy a mi gyermekeink mindig 
távolabb tolódnak. 

A Péter és köztem való gyűlöletről beszéltek, hiszen ez egy tu
datosan vezetett manóver. i\z esztelen nagyravágyás ott élt abban 
az asszonyban, an1ikor a paLika elaclúsút forszírozta, és a nélkü-
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lözések ideje alatt sem pusztult ki. Ha Péter megfelelően tudott 
volna ill Pesten elhelyezkedni, és annak az asszonynak módja lett 
volna fantáziája szerint magát kiélni, nem került volna ide a dolog. 
De Péternek nem sikerült, és felesége a szőnyegekkel együtt szőtte 
tovább a terveit. 

Úgy látszott, az üzem jobb tér lesz eITe. Péter hiúságát vitte 
a földalatti harcba. Jó alkalom volt, hisz az én túlfeszített idegeimre 
elég volt egy pár jól alkalmazott és nem is látható szúrás. Így 
érkezett el az idő arra, hogy nyílt követelés legyen az éveken át 
titokban szőtt óhaj ... 

EITe én azt mondtam, legyen minden anyagi előny a Péteré, 
de a vállalat irányítása és fejlesztése maradjon az enyém. A:z. elért 
eredmények fúzódjenek az én nevemhez. Hiszen szerettem volna 
annyi küzdelem után egy becsületes és híres nevet hagyni a gyer
mekeimre. Péter halála után úgyis azok fognak betelepedni, olyan 
társaságban az enyéim nem maradhatnak. 

Péternek tehát fel lett ajánlva a legtöbb anyagi előny, és mint 
üzemvezető, szép állás, de nem, neki az én hírem és nevem is 
kell.. Amikor ennek ellene szegültem, illetve akartam, mint egy 
ember fordult ellenem a família. Én vagyok a tolvaj, én forgatom 
ki szegény Pétert a vagyonából, hajtom ki az üzemből. .. 

1\lindezt egy sötét asszonyért, aki Péten sem kivéve lenéz minden 
Kabayt. Így látom és érzem én. Csak ezt alrnnam búcsúzóul megírni, 
és ami kérem az Istem, engedje meg, hogy ha nem is itt, de majd 
odaát megismerjetek. A jó Isten áldjon Benneteket. 

János" 

Az új év első hetében Kabay megbízható analitikusával, Balázzsal 
együtt mindennap az intézetben dolgozott. Ilona is benézett néha, 
de csak rövid látogatásokat tett, mert az elkülönített fiút pár óránál 
tovább nem hagyhatta magára. Milyen sóvárogva várták a napot, 
amikor a laboratóriumban ismét együtt minden energiájukat ked
venc térnájukra fordíthatják. 

Január 20-ra Lervezték az igazgatós{tgi ülést. ivl::ir kétszer elha
lasztották, men minden érintett tudta, hogy a fivérek között az 
ügyek tisztázása elkerülhetetlen. Péter a1rn törekedett, hogy az igaz
gatók segítsenek neki abban, hogy JCtnos ne gyakorolhasson felette 
felügyeleti jogot. Sót mi több, llvérét hivatalosan ki akana zárni 
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a gyárból. Jánosnak viszom minden adat és statisztika a rendel
kezésére állt, hogy az üzem csökkenő teljesítményére rámutasson. 
Ez nyílt háború volt, amelyben a családi kapcsolatok már meg
szűntek. Wendlernek szüksége volt Jánosra az új létesítmények és 
a budapesti kutatások vezetéséhez. Viszont azt is tudta, hogy ha 
a két fivér egymással minden kapcsolatot megszakít, Pétert könnyű 
lesz befolyásolni, sót akár helyettesíteni is. Ezért a csata kimenetelét 
nem lehetett előre tudni. 

Szombat, 1936. január 18. 
A várva várt nap megérkezett. A hathetes elkülönítés véget ért. 

A lakást felsúrolták és fertőtlenítették. A fertőző betegségre figyel
meztető hivatalos sárga cédulát eltávolították a bejárati ajtóról. Hét
főn mindkét gyermek mehet majd iskolába, Ilona is szabadon 
csatlakozhat Jánoshoz és felveheti fehér köpenyét. 

Kabay későn és fáradtan tért haza a laboratóriumból. Ebéd után 
Valika férje, Bálint telefonált és az ülésről beszélt. Megkérdezte, 
van-e valami fontos üt,>y a napirendre tűzve, mert József nagyon 
elfoglalt és nehezen tudna felmenni Budapestre. Jánost bosswntotta, 
hogy fivére miért nem maga hívta fel ól, de amikor Bálint közölte 
vele, hogy Péter beteg és ó sem megy d, Kabay teljesen felizgatta 
magát. Egyszerűen gyávaság volt a piszkos munka elvégzését másra 
hagyni. János bekiáltott a telefonba, hogy elhalasztja a gyűlést és 
lecsapta a kagylót. fel akart állni, de nem tudott. A düh és a 
feszültség gyomorgörcsöt váltott ki nála, amely ismét sérvkizáródást 
okozott. Fájdalmában a kerevethez vonszolta magát. 

Most első alkalommal valóban megijedtek, mert Lengyelországban 
már figyelmeztették, hogy ha még egyszer kiújul a sérve, azonnal 
meg kell operálni, különben a jobb lába megbénulhat. Még nem 
volt háziorvosuk, csak a gyermekgyógyász, így Ilona Ól hívta, de 
amikor az nem tudott azonnal jönni, Ilona sorTa minden orvost 
felhívott, akinek a telefonszáma kéznél volt. Egy ór:m belül négy 
orvos érkezett. i\Z első orvos nagy nehezen és n1ég nagyobb fáj
dalmat okozva visszahelyezte a sérvet. Abban mindnyájan et,>yet
é·neuek, hogy nincs vesztegetni való icló. Egyikük a vasárnapi 
ügyeletes sebészetet javasolta, cle végül clhatározt(tk, hogy minden 
intézkeclést hétfőre h<liasztanak. 
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Vasárnap, január 19. 
János gyenge volt, de délután megfeledkezett róla. Egy barátja 

érdekes ötlettel nézett be hozzá. Rostlemez mintát hozott, amelyet 
a cukornád feldolgozás utáni hulladékából préseltek össze. Ez ke
mény és vízhatlan volt, bútorhoz vagy építőanyagként lehetett fel
használni. Affól beszélgettek, hogy a mákszalma hulladékot is 
hasonlóan fel lehetne dolgozni. Kabaynak régi szándéka volt, hogy 
a zúzalék énékesítéséhez megtalálja az utat, mert tudta, hogy sa
vassága miatt az komposztnak nem jó. Égett a vágytól, hogy már 
másnap kipróbáljon egy hasonló eljárásL 

Hétfő, január 20. 
Reggel az intézetben János Ilonának elmagyarázta az új készü

léket, megmutatta, hogy meddig jutott el a mákszalma elemzési 
témában és Ilonának mit kell tennie a távolléte alatt. Azután az 
egyik orvossal együtt két kórházat is felkerestek. János a Vörös
kereszt Kórházat választotta és a sebésztől, Mutchenbacher pro
fesszonól a vizsgálatra egy délutáni időpontot kapott. Egy kis 
kávéházban vártak. Kabay csak a terveiről beszélt és a tevékeny
ségükről, amely majd ha visszajön a kórházból, kitölti az életükeL 

Az orvos két sérvet talált, azután arról biztosította őket, hogy 
az operáció gyerekjáték lesz, és azt szerda délutánra tűzte ki. 

Késő délután János visszament az intézetbe, hogy kipróbálja a 
mákszalma zúzalék préselését, de csalódottan állapítoua meg, hogy 
a prés nem elég erős ehhez a feladathoz. 

Kedd, január 21. 
Ismét először az intézetbe mentek, János otthagyta Ilonát, hogy 

fejezzen be néhány munkát és benézett a központba. Elbúcsúzott 
Wendlenől és kéne, hogy baj esetén törődjön a családjával és a 
régi dolgozókkal. Onhon Annával és Trndéval viccelődött, akik sír
tak, amikor a kórházba indulL A gyerekek akkorra még nem jöttek 
haza az iskolából. 

Szerda, január 22. 
Az operáció napja. Ilona aggódott, hot,'Y János hogyan bírja az 

altatást, mivel ismene a korábbi reakcióit és tudta, hogy az idegei 
túl vannak feszítve. János hazaküldte Ilonát még mielóu az operáció 

182 

ideje elérkezett, de Ilona időben visszajött, hogy vele lehessen, ami
kor magához tér. Az éter mennyiségét ismét meg kellett duplázni, 
amitől János még rosszabbul érezte magát. E naptól kezdve Ilona 
nem mozdult el János ágya mellől. 

Csütönök, január 23. 
A lehelete tele volt éterrel, ami a gyomrát is kikészítette, de 

azt mondták, hogy az első napon ez várható. A fájdalomcsillapí
tóktól olyan kábult volt, hogy nem ismene meg a látogatóba jövő 
gyerekeit, akik sírva fakadtak, ezén gyorsan kivezették őket a szo
bából. 

Péntek, január 24. 
Felszökött a láza és egy specialist{H hívtak, aki a vizsgálat után 

transzpulmin injekciót adott be, hogy megakadályozza a tüdőgyul
ladást, és elrendelte, hogy éjjel még egyet adjanak be. A sebész 
úgy találta, hogy a seb tökéletesen gyógyul, és azt mondta, hogy 
egy nap múlva már nem lesz fájdalma és a felépüléséhez már 
csak pár nap szükséges. 

Elérkezett az este és az ügyeletes orvos beadta a második transz
pulmin injekciót. 

Egy pillanatnyi figyelmetlenség okozta azt, hogy a sörös szekér 
kerekei az C1t porába nyomták Pierrc Curie briliáns agyát. De az 
legalább rendkívül gyorsan történt. Csupán egy gondatlan pillanatra 
volt szükség ahhoz is, hogy Kabay János szeméből kioltsák a tüzet. 

Soha senki sem fogja megtudni, mi is törté!1l valójában. Az in
jekciót a sebhez szokatlanul közel adták be, ezt az 01vosok is 
beismenék. Az is köztudott dolog volt, hogy azon az osztályon 
volt egy szepszises beteg. De kinek segít, ha megtudjuk, hogy talán 
a sterilizáló nem volt eléggé forró, vagy esetleg a bórt, ahol az 
injekciós tű behatolt, nem megfelelően fenótlenítették. Az eset meg-
történt. 

Pár órás nyugtalan alvás után János panaszkocloll, hogy éles, 
lüktető fájdalmat érez azon a helyen, ahol az injekciót beadták. 
Amikor az elkezdett dagadni, a nővér hideg borogatást telt rCi. 

183 



Szon1bat, január 25. 
A fájclalomcsilbpító miatt ezen a napon Kabay könnyebben érezte magát. A láza csökkent. Amikor a sebész megnézte a tú helyét, amely enyhén kékes volt, az orvost, aki beadta, idiótának nevezte, de nem nézte meg a sebet, mert nem akarta a kötést bolygatni. 

Vasárnap, január 26. 
Éjszaka a dagadás egészen a jobb combig terjedt. A helyszín nagyobb és sötétebb lett. Jött az orvos, de vonakodott a professzort vasárnap késő éjjel hívni. Ilyen esetben ma automatikusan megkezdik a penicillinkúrát, de akkor, habár ismerték, a magyar kórházakban sem a szulfagyógyszereket, sem a penicillint nem használták még általánosan. Reggel 10 óra után volt már, amikor Mutchenbacher megérkezett. Csak ránézett a betegre és elhatározta, hogy azonnal megoperálja. A műtőben Jánost az asztalra kötözték és altatás nélkül kivágták a combjának és hasának a megtámadott részét. A sebész nem akart időt veszíteni és az erős kábítószer használatától is óvakodott, ismerve az első operáció esetében annak rossz hatását. Továbbá a sebésznek szüksége volt arrn, hogy János a tudatánál maradjon, hogy meg tudja állapítani a fertőzött szövet kiterjedését, amelyet el kellett távolítani. János, amikor visszavitték a szobájába, magánkívül volt a fájdalomtól és a megaláztatástól. Atkozta önmagát, hogy miért nem engedte, hogy Varsóban megoperálják. Ott legalább emberi !énykém kezelték volna. A gyötrelmet el tudta fogadni, de a fölényes hentesmunka dühítette. Ez után az operáció után úgy érezte, hogy már nincs többé remény. El

vesztette az életkedvét. 

Hétfő, január 27. 
Wencller behozta a lengyel gyár első havijelentését és Wieckowskitől egy értesítést, amelyben kérte Jánost, hogy sürgősen menjen vissza Varsóba, men problémák merültek fel, amelyeket el kell simítani. Napokkal azelőtt János buzgón vána a híreket az új üzemtől, de ekkor már nem érdekelte semmi sem. 
A duzzanat láthatóan nőtt, mindegyik kötés nagyobb lett, mirn az előző. Akkor végre az orvosok megállapították a kórt: orbánc, más szavakkal streptococcus fenőzés. Nagy, semmitmondó kifejezések, mit értek el vele, ha nem volt rájuk gyógymód. 

Kedd, január 28. 
A fájdalma enyhült vagy nem érezte, mivel erős nyugtatókat kapott. A láza még magas volt. A kötés megint nagyobb lett. Ilona unokatestvérének férje, Szász Sándor nőgyógyász jelen volt a kötéscserénél. Amikor meglátta a sebet, megdöbbem és egy másik professzort hívott. Az újabb operáció és transzfúzió semmit sem segített, csak több kínszenvedést okozott. János hagyta, csináljanak, amit akarnak, nem maradt benne erő, hogy harcoljon. 
Ilona családja és az irodai dolgozók meglátogatták, de nem volt beszélgetés. János elkezdett valamit mondani a jövőt illetően, de amikor Wendler félbeszakítoua, hogy lesz még arra idő később, nem volt ereje vitatkozni. 
Ilona felhívta Józsefet, aki azonnal útnak indult Budapestre. Amikor János kicsit könnyebben érezte magát, Ilona felolvasta neki apja levelét, amely tele volt szeretettel és aggodalommal. Mennyire sóvárogva vána édesanyja megérkezését, de ó nem jöhetett, men Valika a halálán volt, s így nem tudou elmozdulni az ágya mellől. Kár, hogy senkinek sem volt bátorsága, hogy ezt Jánosnak megmondja. Ó mindig csak az ajtót leste és amikor az kinyílt, anyját várta. Azutfrn szemei eltompultak, megbárnást és csalódottságot tükröztek. 

Szerda, 1936. január 29. 
Az üszkösödés jóval a kötésen túl is elte1jedl. Ez volt már a vég, tisztán látta azt, de amikor morfint ajánlottak fel neki, hogy a fájdalmát csillapítsa, visszautasítotl<! azt. 
János türelmetlenül kérclezősköclött József után. Amikor József megérkezett, meleg szeretettel megölelték egymást. János boldogan mosolygott és attól kezelve nem vette le róla ;r szemét. József már nem wdott segíteni, de mindent megtett, hogy a szenvedését enyhítse, és csupán az, hogy jelen volt, megnyugtatta Jánost. Olyan nagy szeretet és megértés volt közöttük. 
Péter bejött és az ágya fölé hajolt. J{tnos csak ennyit mondott: „Nagyon elkéstél" és elfordította a fejét. Néhány perc elteltével József kiküldte az idősebb fivért a szobfüól. 
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Ebéd előtt Kelpné és Anna rövid időre benézett. Sógornője lel
kiismeretességét ismerve János viccelődött, hogy ha Anna nincs a 
bankban, akkor annak valami különös oka lehet. 

Délben minden orvos, beleéttve Józsefet és Szász Sánd01t is, 
konzíliumot tattott az ágy mellett. Az rövid volt és az arcuk tükrözte 
a választ. János félreértette, azt hitte, hogy az orvosok újból operálni 
akarják és megkönnyebbült, amikor közölték, hogy nem fogják bán
tani. Hogy fivérét a szobában tattsa, maga rendelt ebédet Józsefnek. 
Délután pihent, egyik oldalon Ilona, a másikon József kezét tartva. 
Egyszer a felesége felé fordult, mondván: „De jó is vagy te, Ilucim." 

Azután a beszéde érthetetlenné vált. Este megkezdődött a végső 
küzdelme. Hat órán át küszködött, olyan erővel, amely azt igazolta, 
hogy az orvosok tévedtek, amikor azt állították, hogy a tragédia 
gyökere az ő gyenge szervezetében rejlett. 

Ilona a visszaemlékezéseiben így írja le a végső pillanmokat: 

„Végül is fél 12 tájban elfáradt a hajszolt szív, és a szegény 
megmérgezett test megadta magát a halálnak. Felém fordult akkor 
is, és Jóska átjött mellém. A szemét Jóskára függesztette, végtelen 
keserű szemrehányással. Óh, mennyi mindent panaszolt volna, ha 
szólni tud, sok méltatlan megbántást, sok meg nem érdemelt gyű
löletet, sok hiába sóvárgott szeretetet és megértést, amit most már 
soha, soha nem lehet többé jóvátenni. 

Azután utolsót pihegett a tüdő, s egy lélek, amely annyit küzdött, 
szenvedett és szeretett, amelyre oly nagy feladatok vártak volna 
még az életben, a végtelen Isten kifürkészhetetlen akarata folytán 
visszaszállt Teremtőjéhez." 

,János halálával az én munkám is befejeződött, az áldozat teljes 
volt. A láng, amely égig lobogott, kialudt, a meghajszolt szív megálll, 
a sok terv összeomlolt, a sok sötét balsejtelem valóra vált. 

Azóta talán már egy mennyei csillagon építed is már a Te gyá
radat, az igazit, amit senki nem vehet el Tőled, és ott készítesz 
számomra is egy zugot, ahol majd egyszer újra együtt dolgozhatunk, 
ha az Isten megengedi, hogy utúnad mehessek. 

Addig csak állok az út szélén, megrabolt, üres életemmel, és 
hiába tépelődöm, nem tudom megérteni az élet igazságCmak útjait. 
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Nem haltam bele, s már nem is lázadok, de az életem fénye, gaz
dagsága elveszett, s az üres hétköznapok sorában csak a hit szikrája 
taitja a találkozás reményét." 

Valika nővére, aki olyan közel állt hozzá, Kabay halála után 
húsz órával követte ót. Együtt távoztak azon a hosszú úton, ahonnan 
nincs visszatérés. Két nap alatt édesanyjuk eltemette két kisebbik 
gyermekét. Az öreg főjegyző túl gyenge volt az utazáshoz, ő otthon 
ápolgatta összetört szívét. 

Kabayt méltatva Hajdú Sándor ezeket írja könyvében: 

„Manapság sokan vitadwznak a feltalálók sorsáról. Vannak, akik 
azt állítják, hogy az igazán nagy embereket a meg nem é1tés, a 
szegénység és a nincstelenség szüli, hogy az igazán "nehéz emberek· 
a sanyarú élet és a kegyetlen társadalmi rendszer édes gyermekei. 

Én tagadom! 
A feltalálót és az igazán nagy embett a lelke teszi azzá, még 

akkor is, ha nem kell éhen halnia vagy kiválasztottként tönkre
mennie. Senki nem választhatja meg magának azt a társadalmi rend
szert, amelybe beleszületik, és amelyben élnie kell. De a társadalom 
kiválogathatja maga közül azokat, akik érdemesek a megbecsülésre, 
és azokat, akiket meg is kell becsülnie ... 

Hogy Kabay János feltaláló volt, azt ma már senki sem vitatja. 
Azt sem, hogy mit adott hazájának, szülőfalujának, és mit adott 
nekünk, a gyár dolgozóinak. Kabay Jánost is saját lelke tette fel
találóvá, a lelke, amellyel született. Nyomorára nem volt semmi 
szükség, még kevésbé halálára, mert aki meghal, az mind elvisz 
tőlünk valamit. Néha igen nagy értéket." 

A sajtó mindig szeret egy meghalt hőst dicsőíteni. Kabayról min
den kiadvány megemlékezett, némelyik csupán pár sorral, mások 
egész dicshimnusszal. Az egész kontinensről jöttek a levelek és 
a koszorúk. 

Büdszemmihályon nem állt le a gyár, de 1936. február l-jén 
délután, a budapesti temetés ideje alatt a künszó megszakítás nélkül 
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félóra hosszm szólt, és az embereknek könny ült a szemében. El
vesztették barátjukat, második apjukat. Az első gárdából hat sze
mélyt, hat régi barátot, Gál Sándort, Gulyás Sándort, Gulyás Andrást, 
Szabó Balázst, Szabó Ambrust és Fekete Istvánt kiválasztották, hogy 
a koporsót vigyék. Azon a hideg, borús napon jóval száz feletti 
nagy tömeg vett részt a búcsúztatáson, köztük Genf és a legtöbb 
tudományos intézet képviselője. A szenattást végző pap ugyanaz 
a kedves jóbarát volt, aki tizenegy évvel azelőtt Ilonát és Jánost 
eskette. 

A búcsúztatás sokáig tartott, az utolsó beszédet dr. Czakó, az 
Alkaloida igazgatótanácsában a minisztérium képviselője mondta. 
Megemlékezését a következő szavakkal fejezte be: 

„Célkitúzéseién folytatott nehéz és szakadatlan küzdelmében ki
zárólag önereje, végtelen kitanása és hatalmas tudása vitte lépésről 
lépésre előre, s amikor minden, az útjában álló akadályt legyőzve 
már a siker legfényesebb eredményét látta maga előtt, és láttuk 
mi is, akik szerény erőnkhöz képest segítségére voltunk, nehéz 
harcokban kimerült teste nem tudott megbirkózni egy olyan kórral, 
amelyet sok embertársának sikerült legyőznie. 

Élete ilyen tragikus módon múlott el, de itt hagyta teremtő lelkének 
hatalmas alkotásait, amelyekkel örökre beína nevét a kémia fejlő
désének történetébe, és dicsőséget szerzett magának, családjának és 
nemzetének. Igaz magyar nevét nemcsak határainkon belül, de messze 
túl is a legnagyobb elismerés illette meg és fogja örökké övezni." 

Amikor a koporsót a fagyos talajba leengedték, lágyan, cle tisztán, 
úgyhogy a kínos csendben mindenki hallhatta, Ilona utárntszólt: 

,Jánoskám, jövök':' 
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I!LONA 

Azon a hideg februári napon nemcsak Kabay Jánost temették 
el, de hitvese életének értelmét is. Az a kis halom föld mindentől 
megfosztotta. 

Ilona meg volt győződve arról, hogy tudós férje megérdemelte 
az ünnepélyes nagy gyászmenetet és a számtalan hivatalos búcsú
beszédet, de érezte azt is, hogy János szívesebben ment volna utolsó 
útjára azokt0l körülvéve, akik éveken át vele dolgoztak és harcoltak. 
Ezt akarta Ilona kifejezni az üzem dolgozóihoz a temetés után ín 
levelében. 

„Az Alkaloida Vegyészeti Gyár összes munkásának' 

Mindnyájukhoz szeretném intézni a soraimat, kik őt olyan sze
retettel és hűséges ragaszkodással vették körül, s kiket ő is oly 
nagyon szeretett, s mint kedves munkatársat, úgy megbecsült. A 
szíve szakadt meg, amikor elvált a gyártól, s mennél jobban el 
kellett távolodnia tőle, annál jobban szenvedett. Én hiszem és tu
dom, hogy ez a szenvedés ásta ügy alá az egészségét, hogy nem 
bírt a gyilkos méreggel megküzdeni. 

Köszönettel megkaptam mindnyájuk részvétnyilatkozatát. Tudom, 
hogy a hideg papír nem tudta azt kifejezni, amit éreztek, s tudom, 
hogy ha lehetell volna, mind itt lettek volna a koporsója mellett, 
hogy utolsó útjára kísérjék. 

Tudomásomra jutott, hogy a munkásság a koszorú megváltására 
összegyűjtött összeget a gyári özvegyeknek juttatta. Ez olyan szép 
és megható, hogy sírnom kellett, amikor meghallottam. Mintha csak 
ő sugallta volna maguknak, annyira az ő akarata szerint cselekedtek. 
Hiszen a külsó cifraságoknál neki ezerszer jobban esik az, hogy 
azokat segítik, kiket ő már nem tud segíteni. Én és gyermekeim 
mindig szeretettel gondolunk vissza mindnyájukra, s azokra a szép, 
boldog esztendőkre, amelyeket a gyárban töltöttünk, s kérem ma
gukat, őrizzék meg az emlékezetét úgy, ahogy ott élt közöttünk, 
jókedvűen, fiatalon, tele munkakedvvel, akaratl31 és mindig elöre
törve, a szlvében tele jósággal és emberszeretettel. 
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Meséljék el a fiaiknak is, ha felnőnek, hogy ki volt Kabay János, 
hogy ha a világ nagyjai között korai halála miatt nem is tudta 
elfoglalni azt a helyet, ami méltán megillette - a szentmihályi nép 
között mindig éljen az emlékezete, s engem is őrizzenek meg jó 
emlékezetükben. 

Igaz szeretettel üdvözlöm a gyári munkásságot. 

Budapest, 1936. március 6. 
özv. Kabay Jánosné 

és gyermekei" 

A fé1ie halálát követő hónapokban Kabayné befejezte azt a ku
tatómunkát, amelyet együtt kezdtek meg. Elvégezte a vizsgálatokat, 
és azok eredményét a következő címmel tette közzé: 

„Morfin meghatározás mákszalmában, Kabay János módszerével." 

Miután ezt a Népszövetség által kért analitikai eljárást Genfbe 
eljuttatta, rövidesen visszavonult, és életét gyermekeinek és hitének 
szemelle. 

Ilona, János elvesztése után még harmincnégy magányos évet 
élt le, de sohasem szűnt meg őt gyászolni. Jó ideig jótékonysági 
munkát végzett, a betegeket és szegényeket látogatta. Később a 
családja töltötte be minden percét és az unokáiban lelte örömét. 

Amikor fétje emlékére 1956-ban a gyárban szobrot emeltek, és 
annak leleplezésén Ilona nem vehetett részt, honvágytól gyötörve 
húszezer kilométer távolságból így írt egy barátnőjének: 

„Csak lélekben lehettünk ott, s koszorú helyett csak szeretetünk, 
hűségünk s el nem múló emlékezésünk virágait küldhettük a szobor 
talapzatára. Talán így kellett ennek lennie, valahol a sors kifür
készhetetlen útján előre elvégezve, hogy akiket ó a legjobban sze
retett, ne lehessenek ott ezen a büszke, diadalmas napon. Me1t 
Ó már az utókoré, túlnőtt ezen a kicsi családi körön, s mi, akik 
nem tudtunk hozzánőni, csak távolból láthatjuk az ó emelkedését." 
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Ilona 1970. június 10-én halt meg Sydneyben, ahová a Kabayak 
kivándoroltak, miután Magyarországon az új rendszer 1948-ban a 
gyárat államosította. 

Hamvait gyermekei Budapesten, férje sírjában helyezték örök 
nyugalomra, és ők, mint ahogy mindig szerették volna, 

együtt vannak, elválaszthatatlanul. 

f\abay jános11ri utolsó képe, Sydney. Ausztrália, 1970. 
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A Kabay~sírcrnlék Budape,.;ten 
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EPILÓGUS 

A legközelebbi Nobel-díjat egy magyarországi kutatónak ítélték, 
a vitaminok terén végzett munkájáért, de Kabay János nevét nem 
felejtették el. Eljárását szerre a világon használják. 

Lengyelországban a háború a gyárat szétrombolta. Azóta újból fel
építették és Polfa Gyógyszerészeti Gyár néven működik. Kutnóban 
az egyik utcát emlékére ]. Kabay utcának nevezték el. 

Ausztráliában 1986. január 29-én, halálának ötvenedik évfordu
lóján, a magyar nagykövet emléktáblát leplezett le, amelyet a mák
termelők, a morfingyárak és Tasmania kormánya állított fel, hogy 
Kabay tudományos teljesítményeiről megemlékezzenek. Az ott egy
begyűlt állami és ipari vezetők megemlékező beszédének szemel
vényei mutatják, hogy Kabay munkája most is él. 

Frank Polls, 
a Mák Tanf1csacló és Ellenőrző Testület elnöke. 

„A mai nap jelentős mérföldkő az alkaloidipar történetében, nem
csak Tasmania-ban, de a nemzetközi életben is. Mi az últörőre, 
Kabay Jánosra emlékezünk, a magyar tudósra, aki feltalálta azt az 
eljárást, amelyből egy nagyon jelentős ipart fejlesztettek ki, és amely 
még most is működik." 

Bill Casimaty, 
a Tasmaniai Máktermelők Szövetségének elnöke• 

.,Az ő eljár:ísa nagyban elősegíti a szene a világban jelentkező 
kábítószeres problémák elsimítását.·· 

Ga1y Grisl, 
a Glaxo Pty. Limited vezérigazgatója• 

„Rendkívül nagy csodálója vagyok Kabay Jánosnak, mivel ő va
lóban elindította ezt az ipart.. Azén, hogy ma a mákfeldolgozás 
·ras111ania-b~1n virágzik, I\:abay Jtinosnak, az einbernek. aki azl le
hetővé tette, hálával adózunk.·· 
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Az enzléklábla Devorzpo11ban, Ausztráliában 

Az emléktábla szövegének magyar nyelvű fordítása: 

KABAY jÁNOS 

Ezen emléktáblát, amelyet a tasmaniai kormány, a mákipar és 
a máktermelők Kabay János magyar gyögyszerész tudományos ered
ményeire való megemlékezésből emeltek, 1986. január 29-én Ipper 
Pál úr, az Ausztráliában levő magyar nagykövet leplezte le, Kabay 
János halálának 50. évfordulója tiszteletére. 

Kabay János feltalálta és kifejlesztette azt az eljárást, amelyet köz
vetlenül a mákszalmából tönénő morfinkivonásra használnak. A tas
maniai mákipar ezen eljárás továbbfejlesztésén alapszik. Az avatáson 
jelen volt John Kabay és Oltványi Józsefné Kabay Ilona, Kabay 
János fö és leánya. 
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A !eleplezCsi üru1epseg 1986. fauuár 29--én Deuo11po11ban. Balról: Ipper Pál, 
\\": G. Casintaty, Dr. 11. Bosnzan, 711e Hon. F. R. Groorn, 

Oilvártyi Józsefné Kabay Ilona, 
F Potts, joh11 J\abay, G. Grist és The flon. Sir Edward \Filliatns 

Dr. !-lans Bosman, 
a Tasmanian Alkaloids/Extal Pty. Limited vezérigazgatója: 

„Úgy érezzük, hogy ő az iparunk nagyapja. Abban az időben 
még nem volt könnyű a tudomány .. 

The Hon. Sir Edward Williams, _-.-- ; . ·;· (. 
KCMG, KBE, a Nemzetközi Kábítószer E i le 11 ii ,. z ~ f e .S: n, e.. 
l1if tagja·. 

„A mai napon egy úttörőt, egy csodálatos úttörőt tisztelünk. Itt 
van egy ember, aki átalakítotla az ipart, aki v~tlóban létrehozott 
egy ípan, és én tisztelettel adózom neki.·· 
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The Hon. F. R. Groom, 
MHA, karhatalmi és közlekedési m1111szter. 

„Nagy megtiszteltetés számomra, hot,>y itt lehetek és a mm1sz
terelnököt képviselhetem. Megismeitem megható történetét annak 
az embernek, akiről megemlékezünk, és olvastam felesége naplóját, 
egy nagyon emberi történetet. Nagy teljesítmények tö1ténete a nagy 
akadályok ellenére ... " 

Ipper Pál, 
magyar nagykövet: 

„Hogy itt, Tasmania-ban vannak emberek, akik emlékművet akar
nak állítani egy magyar embernek, akitől húszezer kilométer és 
ötven év választ el bennünket, gyakorlatilag hihetetlen. Ez valóban 
megtörtént, ezéit most még büszkébb vagyok arra, hogy magyar 
vagyok, mint valaha is voltam.·· 

*** 
A rövid idő alatt, amely neki adatott, Kabay megmutana az utal 

az ellenőrzött morfinelóállításhoz. Ha majd a jövő generáció az em
beri élet irámi tisztelettel, magával az élet szeretetével nő fel, meg
ismerve a jól végzett munka örömét és büszkeségét, akkor 
lehetséges, hogy nekik sikerül elérni mindazt, aminél eddig a küz
delem, a büntetés - a milliós költségek ellenére - kudarcot vallott. 
Akkor már senkinek sem lesz szüksége arra, hogy unalom, stressz 
és csalódottság ellen kábítószerre szoruljon. Így lenne igazság szol
gáltatva Kabay János emlékének, a világ jobb hellyé változna, és 
a régen eltávozott házaspf1r a megérdemelt, kiharcolt békében nyu
godna. 

* * 7{f 
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E könyv megjelenésének időpontjában, 1992-ben az Alkaloida 
ismét részvénytársasági formában működik. Egyelőre kizárólag ma
gyar tulajdonosai vannak, várhatóan azonban külföldi részvényesei 
is lesznek a cégnek. 

Az 1992-re tervezett termelési érték mintegy 7 milliárd forint, 
amely körülbelül 2100 dolgozó munkájának az eredménye. 

Az Alkaloida Rt. fő tevékenysége gyógyszerek és növényvédő 
szerek gyártása és é1tékesítése. A hagyományos morfinalkaloid profil 
mellett a cég nagy mennyiségben gyárt szintetikus gyógyszer ha
tóanyagokat és intermediereket, kiszerelt gyógyszereket és növény
védő szereket. A termékek a világ mintegy 70 országában ismertek. 
A részvénytársaság mindkét profilban jelentős licenckapcsolatokat épí
tett ki nyugat-európai, illetve egyesült államokbeli partnerekkel. 

Az Alkaloida Rt. komoly hangsúlyt helyez a kutatási és fejlesztési 
tevékenységekre, ezt bizonyítja a mintegy 250 fő számára megfelelő 
munkafeltételeket teremtő kutatóbázis megépítése 1990-ben, amely
nek főbejárata elé helyezték át Kabay János szobrát. 

Az Alkaloida Rt. legjelentősebb ereje mindemellett ma is a mun
kaerő. A dolgozók mintegy tíz százaléka egyetemet vagy főiskolát 
végzett, és több mint hetven százaléka középiskolai végzettséggel 
rendelkezik. 

Minthogy a kilencvenes évek elején a társaságnak, mint a kör
nyék legnagyobb munkaadójának a szerepe Tiszavasvári (az egykori 
Büdszentmihály) életében éppúgy meghatározó, mint az a harmin
cas években volt, a dolgozók ma ugyanolyan lelkesen állnak helyt 
munkahelyük megtartása és cégük fejlődése érdekében, mint Kabay 
János idejében. 
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