1964. márciu s

GYOG YSZER ESZET

107

c!l fJIJÁtJJJJKR-~h_zef tii1 rfin elih ifi
A MAGYAR GYÓGYSZERIPAR GAZDASÁGTÖRTÉNET
E
A FELSZABADULÁSIG V.
SZE:\T~1IKLÓSI FAL
6. GYÓG YSZER IPARI: Nii A MASODI!{ VILÁG HÁBO
RU lÍHlIB EN
(1939 -19H)
~második ,;lágh ábmu kitö1é se majd ezt
tően Olaszm szág hadba lépése iparnn kat

kö>ea tengerent úli piacok tól megfo sztotta és a nyersa nyagellátás is 'eszél ybe kerúlt Több, a gyógy szerellátás szá1ná1a fontos készít1né1ry- gyártá sában
nehézs égek tán1ad tak .A. hazai inzulin g,yártá s
kapac itása pl hi 50 millió E g1intá sát tette lehe-tővé, n1íg a 11azai szüksé glet 13-± n1illió
egység
kö1 úl mozgo tt
A gyógy szeiel látás '"emp ontjáb ól legfon tosabb
pótlás ra, ill he-13- ettesítés1 e szo:ruló gyógy szerek :
koffei n, chin·idin sulj., teob10 1nin és sói, teofill in és
só_i, ipecacuana. senega. aloes, senna, ricinu s-olaj,
fenoft alein, gliceri n, fOhér\·azelin, bizn1u t-sók, ol
_jecoris, bórsa\„, szalicilsa\- karbólsa1-__'\. ko11nán_yzat a nehez en beszerezhető, 1- ag3'
hadás zatilag füntos n:ye1san,yagokat, készít mé·
nyekc t anyag gazdá lkodás alá \onta ; az áreme lkedést pedig az un felárns 10ndszer10l igyeke zett
ellcns úlyozn j

A gyáiip a1 az elrnsz tett kúlföl di piacok hel}et t

.b 19íü éYi expm t földra jzi megos zlása az
éwkhe z képes t bizony os eltoló dások at
mutat
előző

f{é ''Z gyógysze1 ek kú·itclé nek 1ncgoszláfla.
1940-b en
q
1000 P
Bulgár ia .
167 (84)
Görögo rszág
144 (141)
l\iexikó
98 (152)
Ro1nán ia
93 (162)
Tö1öko rsz1ig
82
Kén1et ország
62
I<.:uba
52
Brazíli a
40
Eg,yipt o1n
37
Ola.szol sz ág
32
B1it-In dia
24
:N'agyb 1itanni a
17

U.S A
.Jngoszl á y·ia
Eg)·éb

14
14

138
Összes en

1014

3129

.A zá1óje lben megad ott számo k az előző év adatai ,
l\Iíg 1939-b en az európ ánkivü li ornzág ok 1észese-'
dése az expmt ból minte gy 50%-o s, 1940-b on már
csak 26%-o s a to>áb bi évekb en gyako rlatila g

i:lj piaeok f0lkut atásá1 a tö1eko dett .:\. te1 inelés
fennta 1 tását pedig az alapan yag-g yá1üb fokozá sáYal, a te11nelés YC1ti kalitás ának nö\elé séYel megszűnik
Az első hábor us hek behoz atalát az alább i
.igyek ezett biztos ítami
számo
k mutat ják:
A hábo1 űs \ iszon:y-ok szükségszer líen hoztá k
maguk kal hogy a magya 1 gyógy szerip a1 egyre
Kész gyógyszeiek behozatala
i1agyo bb részt kapot t az mszág gyógy szerel látáp
q
sában : míg 1938- ban a hazai fogyas ztás 60%-á t,
1939
8521 953 OOO
l9i3-b an 80%-á t fedezt e
19±0
997
2 043 OOO
4 Chi11oin g11d1 191\' és 191.3 é1 i. á1ufor gabni odatai
cikkEn ként (cikkc.s opo1to1 1ként) 1észlEtezz;e
1

1-- ---. -· 1938
--1-~-p-

!

.A.cidu1n a.cetv lo sah, cilic
Ac. salyc.
~
"
Papa,· crin . .
.
Hor1no nkészít 1né11v ek
Éter
,
,
„
Kló1et il
Futo1
l>ekk
J)istol
E1nber gy különl
.Állatg y külö~1l

34 OOO
35 OOO
600
24 OOO
36 OOO
14 OOO
l 200 OOO
80 OOO

6 500

1
1
1

340
210
240
1 348

216
140
S,±
240

OOO
OOO
OOO
OOO
OOO
OOO
OOO
OOO

97 500

i

----

~-

p

uoo

3 ;O OOO

900
11 OOO
43 OOO
14 OOO

1 800 OOO
3 300 OOO

15

2 J i3 200
2öl OOO

G 069 OOO

H 200
l·l 536 OOO

58 OOO

91 400

cson1ag
Gi OOO
csornag

190 OOO

1

1

1943

kg

ó 780 OOO
csomag

cso111a.g
Összes en

1

·-1

kg

258 OOO
419 OOO
297 OOO
784 OOO
992 OOO
23 258 OOO
120 OOO

161 <iOO
10 11; 900 p

:;
;!

31 GO!OO OP

~-\. h?.bo1 ús é, ·ek eg.-. ik ko11ná n) rendele te
40 ~,o-kal leszállí tott.a a nOvény ,··édósz e1 ek ár át. Erre
az
:.Szünt ette azok g,yártá sát A fogy-as ztók kényte lenek
voltak , igen inagas áron, ~é1nf>tországból import áltipa.1 Túóg ·
védőszercket 'ásá1o lni
nÖ\'-én3-~

1,

B. évfolyam 3 szám
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_-\z árak általános en1elkedéséhez képest. a gyógyszerá1 ak -viszony-lag ke„éssé emelkedtek . .i\ííg az
ipari árszínYonal 194-1-ben 25%-kal 1-olt inaga-

sabb az 1938 é\inél, a létfenntartási index pedig
mintegy ±o-45%-kal, addig a gyógyszerá1ak
átlagosan csak .5';fo-kal c1nolkecltck.
_:\_z á1ak Yiszon:rlagos olcsósága és a l1áborús
'ásárlási igyekezet folytán megnőtt a belföldi
, ,
„
, , ,
füg}' aszt ás , , . ,
__\ szer\-kcsz1tme1Tyek g:ya1tasanak eloseg1tcsé1e a h:o1111ány elrendelte a ,--ágóhidakon rendelkezésre álló f::>ze1 \·Ok kén-i;Tszerfelvásárlá sát 1940-·
ben helvezték üzen1be a Péti ):;"it1ogénn1íivek Rt

mely évente 20

vazeling:y-árát,
termelt

vazelint

\-agon

Hábo1 ÚB évek á; ujo1 galina gyá1anlcént
Wondc1
Richte1
Ohinoin
9 426 OOO
10 729 OOO
14512000
20 629 OOO
31 911 OOO

1939
1940.
1941
1942
1943.

P
P

3 150 OOO

3 081 432

p

±000000
6 204 78'/
7 700 069

.-: :; 900 OOO

P
P

_A rnunk3.béJek cn1elkedése nem kö\.eti a pénz
-,.-ás{nlóe1ejének csökkenését, ug-,ranekkor a Yállala.tok tiszta rrycresége 1939-40 között ugrássze1 űen nö1·ekszik

Chinoin gyá1i uda.rok (1ú8D-104'2.)
--------

-----~------------

----------~-------

Jfunkások
Jétszárna
líl39
19!0
J9JJ
19±2

Br11ttó ll'ycrcség

Összes n1nnkabé1
:2 26'i OOÓ p
l 708 OOO p
~ 07::! ;~2G p
5 OOO OOO p

736
809
870
1100

:) 05G 619 P
ti 500 OOO P

a 500 oao

E szán1aUatok 11en1 e.':lupán a Chinoin te1111elésének konjunktmális jellegű folfutását regisárálják, hane1n azt is, hogy 1941-12-től az árszin,,-onal en1elkec\é80 is meggyorsult
G-~y-ógsnü\én.)ki\itelünk, n1el1r1ek io1ábh1a is
Né111etország v-olt a fő fClveYŐ piaca, igy alakult a
11á ho1 ú fol)' a1ná n :
1000 p

q
3(-j 860

1939
19!0
1941
] 9i2
194,1
19U

51 21G
01 :129
:10 Gf:li

:n

'.if)()

g 01-3

914q ()8:)

(_i

6 318
105/fi

(:) 84i5
2 120

;_\ húho1 ú utolsó éí· ejnck aclalai 1neglchctősen
lüánJ·osak és a, fokozódó á1e1nelkeclésok 111iatt
nehezen éi tékelhetők
évi adatok a. gyógyszc1 i.pa.1
~.:\._ befektetett állótőke é1 téke
E1 őgépck ka.pa.citri.sa
1\1'-Lu1kások r:;zá111a
Ebből fé1fi
1D4~J.

nő

2; llü OOO P

9±:1 HP
i 01,J

1

l);}Ü

2 35f)

11 009 OOO
.
~1unkások é\·i összkc1esete . .
.:\ gyógyszE.1ipar ban foglalkoztatottak
5 10:3
összlétszán1a
2G 648 OOO
Személyi kiadások összege
124 911 OOO
.A te11nelt iparcikkek összes értéke
Külföldön eladott ipa1e1kkek összes
2733'JOOO
értéke

P

12 G'.-30000 P

P

P
P
P

111unkásság ke1cseti 1-iszonyára, szoc:iális
élesen iávjlágít, 11og,y iníg létszá1na az
összes alkaln1azottak 73,5°/o-a, jöYedelme a sze1nélyi kiadásoknak csupán 12,9%-át teszi ki
A német cégek az 1910-H é>ekben a Chinoin-t bojkott alatt ta1 tották, amit csak a magyar
kor1nán:r közbenjárására szüntettek ineg.
1942-ben a Chinoin spanyolországi érdekeltséget létesített. Az alapanyagellátás biztosítása
érdekében kidolgozzák többek között a teofillin
és koffeü1 szintétikus g~yá1tási eljárását. ._-\._ hábo-

Kirr1utatott
tiszta nye1 t~Rég
192 OOO P
i:l6 OOO P
:177 OOO P
425 OOO P

rus ese1nények kcn·elkeztében a bchajtl1atatlan
követelések öss;-:ege 19í1-hen 1, 5 nlilliór a nőtt
Ugyanebben az é> ben mintcgr 900 OOO P-t foHlítottak beruházásTa I 942-hen hel.) ezték üze1nhe a
Cltinoin cliósg,yő1j alapan.yaggyártás1 CL berendezett
üz:en1ét
__:\. Ri(_liter g)ál szintén ó1ülsi erőfeszítéseket
tett hogy külföldi kapcsol8Jait, amennyire a
hábo1ú adta lehet6ségck rngeclték, í'cn11-ta,;tsa
.-.:\ g,)'á1 az 1~l4-1 ()1·hen inég il európ<ti állan1ba
exportál. s,.ájti cxpo1-tjút ebben az időben a
nó111et Belning & Go cég útján hon:yolít.ii-1 le
Expmtált termékeinek értéke 19±3-han 4 lOll OOO;
194+-lien pedig :l 391 OOO P-t tett ki, 19J3-tól a
gyár félkét:zt.e1 n1ékeit Yidéki raktá.1akban tároltúk
_\ lf'ander szépen Í\rlé) fejlödését a 11áho1üs
-\_ gyá1 lratona.i
kör üln1önv ek inegállították
pa1ar1c.snokság alatt 1nlíködött az áltaJa g·:yakorolt ellenŐJzés a n1unkások jogaina.k n1ogn)íihálása 111ellett a \ {dlalat gazdasági érdekeit is \·eszélyeztette
_-\z 19!-!-ben htkli\·etkc:zctt né111et niogszállás
az ipari 1 ezctők és beoszt.ott dolgozók egy 1észének clhurc:HáRa a g:yárakba beültetett katonai
parancsnokok önkén:yeskedésc a g:yóg;yszc1ipa,r
tcrn1elését n1cgbénították, a háborús csen1ények
következtében hekö\"ctkező károsodások pedig
jelentéken-y an·yagi \ eszteséget okoztak

_\_

l1el~yzetérc

Fentiekben ~11cgkísé1eltiik a 111ag:yar g;yóg:y·;;;zeryegy észeti ipar fejlődését áttekintctni, az ipai ág
megalakulásától a hazánk felszabadulásáig terjedő időszakban

Dolgozatunk kmlátozott teijeclelme és a ren<lclkezés1e álló adatok 11ézagos -·.-olta ne1n tették
lehetfüé, hogy a gyógyszeripar történetét részletesen, n1inden sze1npontTa kiterjedően tárg·:y·aljuk
rneg, ezé1t eg)111ás int1lé iakolt i110zaíkkockák
segítségé1-el kívántuk az iparág gazdasá-gj, tuclo-
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1nán,,.-os, n1űszaki és szociális fojlődéséről áttekintŐ képet nJ·újtani
RU' iden értéke-l\-e ipa1ág11nknak ezt az idősza
kát a frjlcídés ténye ehúathatatlan ..\ gyógyszcJipar külkereskedehni n1é1lcge- az 1920-as évek
kUzepétól akti1 \olt -\z jpa1ág nogati-.;- uinai az
ország ipari sze1kezetéböl fakadtak .\ \ egyipar
fejletlen 1.-olta nein tette Je.hetó,-é a te1111elés vertikalitásának fokozását ezért a te.1n1clés ja1,a1észe ünpo1tált alapanyagCJkon ill közbenső ter\z ipar ágon belül fónnálló
lllé~kcken n~·-ugodott
tőkés Ye1 sen) akadál3-0Lta a profilok kialakulását a kutatás é-.;; tr1n1clé:;; c.1óinek Jegcélszerííbb
felhasználását
::\Iinclez csak a felszabadulás után a szocialista
gazdaságpolitika aclta lehetőségek kiaknázásá,-al
,-a]ósulhatott inE·~r

PE3!0ME
Motto1pacj_JHH 3att1rn1ae1c51 e pa3BH111e;-.,1 neHrepcKoit
q_iap:11au..eB'll1<IeCKüh np01\{blUIJJeHHOCl'11 co BpCYieH11 ero
_coJ;:r,aHHH B noc;Je)J,.JIHX ro;::r.ax npornnoro cro:1eT1-15I .ri;o
1945-ro ro;:r,a Cneu_11a:1bHOe BHHMatttte o5pam;aeT aB1op
Ha B3f'.TS-ljJ,bl 3KOHO.\U1'--IeCKOl1 nc1op1111, ro Bpel'IUI, KaK
rexHHY.eCJ<He H Ha/.·'--II-:lble )laHHbJe IQ,lbKO l(aCafOfCíl IlpHHHJ\1351 BO BHH~1a1I11e ŐO.lhlllül1 OŐLC.\1 i\•laiepH3JJa, 3Ia

rrepBaH norrn1rKa 1-:1a o6pa6orizy ,\1a1ep11a,1a B ,,1ottorpaqi1111
He 2110/Kel IIpCTCHllOBaTb Ha no..:u-1ocrb LJ,e.;1bl0 313TOpa
5IBJ15-:III0Cb ITO)l'--ICIJKH/.'lb Jll1Hl1H Hanp3BJICHH51 pa3BI1fl15I
IIpH 110\lOHU1 HecKO.Hbl(HX xapaKrepH3YpYIOilll1X ,:i_aHHbIX.

Asrop H3;J;eeTC5I, '-ITO CIO pa601a 5IB;151erc5:1 ue TO.lbKO
rrpoH3BO;:r,eII11e~1, 3arro~11-:151mm;ee

rrpoóe.:11>1 s

cne1v1a.:ir:,uol1

n11reparYpe, a 'fro e11y "· ..:i.a„'!OCb oőpar111h BHH.ll'la1-u1e Ha
)laHHbJe 11 CB5I3H, l(OI'OpbiC
1-:1acro1-1u1ee Bpelll71

'.'101,,..I

ÓbllL

rrpHIOJ..llbl\Hl H

1\srop ÓhLI Gs1 6.;1aro.rr;apubn1, 3a .:J;aJibtteürn11c il3HHn1e
H COBeihI, pa3perna101.u;11e e~1Y TIOC.íl€,J;'.>:rom;„IO 601ee llOApoőHYKl o6p::i.őorKY re11G1

1ROD A.I_ O:JI
l ;sc .{ t:' H
{.Az ]--__:l;,;Q \Tag'

_\_ inag:;. a1 g:; óg) sze1kutatás to1 téntte
fll. (;-\ og\ SZEl iEI 6p1As KongrcsszUt;OH el-

hangzott tlóadas) - b'ztocny1--l~ada11lfl _\._ inagya1
ipai· a \·ilrighábo1úba11 l1udappst, 1933 - Jfáze.s Af-né
""\._ n1ags ar gy óg:y szcr~.-·egyészE ti ipai Íojlő
Ozit.1 on Ji
désb és lH-:1nzctgazdasági jelentősége Doktori értekezés.
Trnze _1J . . . \z 1920-1933 évi
Kolozs-vá.1, 19-12 világgazdasági válság hat.risa l\lag:varo1szágon _AkadéÉ1,könyick ::_\.J.a.gyar
nüai l{iadó Budapest.. l~L):) I\::ereske<lebnünk és
Külke1eskedtlnli Zs::bkó1Y\'
Stat.isziikai Í{özle111ények - _.c\ l\'Iag:yar
Jpa1unk •/egyészeti (},.árosok (hszágos l<::gyrn:iületének é-vi
jelentései J{otuP( Réla ._\_ inag)·a1 közgazdaság az
évben Richifl (~cdton VEg)észeti G-;yá1 T{t 192G é\-1
é\--könJVt': }1ichtt_'\ Gedeon \'egyésztti (0:-)Út I\t 194].
4.,.-i é-.;:,kóny-.;: (-· ~·o\ ita1E·s D1 \\~;1.~1c1F 1. \ !--fnngária
_1\Iüt1ág,i-a-, J(Cnsa\ és ,--cg~ iipa1 RL 30 é\ e l 890·-Honi Tpa.r \.;-cg:yi
1910 Budapest_ ]94_] Folyói·1otol
Ipai Gyógyá1 u Hhlap \ cg~1 és:,:eti_ l\1 nká~ Ra1 odlai J.
'l'o\ ábbú:
G-yógyszerészt k Lapja lf j 20] (l 932) eg) korú n1é1legek, jcgyzőköny\·ek, le-.;:-elek, Íeljeg;yzések
az Orszúgos Gazda.sági LFY-élt.H.1, ill a Chinoin Gyóg;yszcr - és \Te g,i i 'J E·11nék(- k G-J- ár;:;., a l(őhány ai (i,i óg;y sze1á1ugyái és a.z Egyosült G-.)ógysze1- és Ttlpszo1gy<:i.r
últa.J feldolgozott történeti anyag alapj6n. Ra1 la-Bzr1bó
JózbtJf: Tláhorús gyógyszE:rgazrlálkoclás KülönlE,nyo1nat az lDi'.~ é\i Balatonfüredi (h'iORht~t an)agából

BEHUIELOI
.Azok a kétnil;;:usok aJ~ik 1a.borató1 inini n1unká:juk
.so1án I3crihelot-boinbá\.-al dolgoznak. talán ncn1 is
gondolnak a1r-a, hogy ezt az égéshőn1eghatározásra
szolgáló edényt cg,i-· ki,,áló gyógyszer észről nevEzték el
Ivlruce11in Be l t h t- l o t 1821 október 25-én született Púrizsban _Gyóg;; szcrészi tannln1án;rainak befejezése után filozófiai, rnatcn1atikai, kén1ai és orvosi
tanuln1á.nyoka,t is fol) tatott. Késé5hh a gyógysze1é8zet
Eg) ete1ni tanára, inajd cgyinás után a francia felső
O~\.tatiis ff;lügyelőjc, a szenátus tagja, oktatásügyi iniB e r t h e 1o t
::1'.sztei. "égl~l külügyrniniszter lett
lU\· áló f-lzcrvcs \ eg}· ész 'olt, aki szárnlalan szintézist
dolgozott ki. de rnaradandót alkotott a tc1n10ké1nia. és
az élcln1isze1ké1nia tc1ülctén is Ő ,-olt az, a.ki a glicerin
háro1n é1tékií alkohol tc1n1észctét f8lis1nerte
Berth'elot 1001 iná1cins í-én halt ineg; a
_pá.1izsi Pautheonban te1nették el
T 1'
Phaun Ztg 108 (0) !*< (1963)

\XUQl7ELIXIl
előforduló kron1foszfo11ézólo1npát
-scgyületct \Tauqnelinit-nck ne,·eznek Xé\-R<lója Louis
Xicolas \;'a u q u ~ 1 i n francia gyógyszerész -...·olt, a.ki
l'it33-ban született és 1S29-ben halt ineg. Gyógysze„
részi tanubnánvai után __\_ F F o u re r o ~- labor a-

Eg:, Szibériában

f)ie }lonographie befasst sich n1ii der Ent1\·i<.:klung
der ungarise::hcn phar1nazt:utisclH:.·n lndustrie scit i11rem
Anfang in dcr Jah1hundc1tv.endt:-J bis zu1n .Jalu 1945,
untc1 besonde1er Be1 ücksiohtigung ~il tschaftshisto1ischo1. Gesiohispunkt.e, 1\obEi dic tec_hnisch-1\isse_n~
schaithchen .\ngabtJll nu1 kurz gcsi1eift \-\T1Hlen In
A.nbet1a.cht dt-JS grossen ümíanges des J.\'1atc1ials konnte
n1it diese1n t-:1sten \,'e1such zur 1nonog1aphisc.:hcn Da1·
stellnng des (:fE·genstandcs kcin A_nspruch auf \Toll·
standigkcit erhoben •ve1dcn. }~s \\·u1de zun1 Zicl gesetzt,
du1ch cinige chaiakte1istischt _Dat(·ll dic Entwicklungslinicn hcrvorzuhcben.
\"erf lllocht.e:: annElnnor init dt·1 \ orlit:gendcn _A.1-beit
nich1 nur EinE; bcstchcndtJ Lücke in de1 _Fachlit-t:'1atur
ausgtJüllt zu habon, sonclt-nn nüt det Bcarbeitung dor;
Indust1ie-Geschichte auf __~_._ngaben und Zusan1111enhiinge
Yt-:r\\·iestJn zu haben, ·von dE.nen auch in dE·J Gegcn\-va.rt
(i-ebrauch gcrnae:.ht \\Ctdcn kann
:Für cinse::hlagige Bcit1áge bezw _._.\.rncgungcn zn cinc1
spáte1 cn Cl VI citcrtcn Da1 stellung dcs Thc ina Vi iil <:, de1
Vorf zu grossc1n Dank -.;:e1pflie:htct

( 11ED/11fPEX Gyó,qyszeikülkenskedelm1 fi álla lat,

Budapest V, Vö1ös1narty tér 4.)
Éikczctt: 1962. XII 21
tó1in1nába lépett he és ki„áló analitikussá képtJzte ki
n1agé.t K 1 a p l o t h-tal egJ időbEn felfed<-Jzte l 797 -bon a
k1ó1not, 1798-ban a berilliu1not, lbOO-ban F o u 1·
e r o -\'al eg3i1tt előállította a tiszta ka1baniidot,
1805-hen R- obi q u e t-vi:J izolálta az aszpa-1agint,
1807-ben kidolgozta a szénkéneg analí;i;isét. 1803-ban a
párizsi G\ óg.~ szei észeti :Főiskola igazgatója lett, s
élett: v-ége felé a F1anc:ia _,\.kad.;;n1ia is tagjává \ála.sztotta
Pha1n1

Ztg

JU~

(2)

i~

(1963)

T

:T

l)élan1e:rik?..ban honos a-1n.a1anthru.(:a(; családba tar·
tozó növénv, rneh et F1iediich \Vilheln1 S E r t ü r ne r
Ll 78~1-l R!l J né1l1c:t gyögysze1 észről ne,- eztek el.
S e r t ü r ne r neve szorosan összefügg az or• osi és
1805-ben, pader bor ni
g)· Óg) szer észeti tudo1nán11;. al
gyóg) szerészsegéd korában iz:olált.a a lnoríint, és ez;i;el
kémiai Yiszonylatban az alkaloida ké1niát, te1ápiás
,-iszonJ- la.tba.n pedig a fájdalorne::sillapító narkotiku1nok
alkalrnazását indította el
S e r túr ne r 180G-tól 1820-ig egy einbecki gyógysze1tárl1u1i_ dolgozott, 1820-iVl g:yógy;;zt:1l1Í1 tnlujdono.:;;
,-olt. Ha1ntln-ben
Phar1n Ztg lOS (9) 2G9 (196:3)

T T

