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Az 1940-e1 években a vzlág és ezen belül lvfagyarország a történelem egyzk legdrámaibb kor:izakát élte A népek kataklizmája, 
zsaládok és egyének tragédiája Közép- és Kelet-Európában a II vzlágháboní után isfo!ytatódott. A szánzz törzJkönyvezési adatokból 
kzzndulva példákat láthatunk ene, ám egyúttal arra is; hogy a tehetség és a munka kzlátástalannak tűnő helyzetekben zs megtalálta 
a mégoly apró lehetőségeket az élet ú;raindítására és ;obbá tételére, mindamellett, hogy a történelem régiónkban folyton széttépte az 
érdem és a ;utalom közöttz izálakat 

l. Gyógyszet'matuzsálemek az 1940-es évekből 
Az 1940-es években törzskönyvezett és manapság is forgalom

ba hozatali engedéllyel rendelkező készítmények száma 15, szem
ben az 1930-as évek 39 ugyanilyen készítményével, amelyhez ki
egészítésül hozzászámoltuk a sorozatunk 1 részéből [1] kimaradt, 
1939 december 12-én törzskönyvezett Diphedan (eredeti nevén 
Phentoin) tablettát is (!ásd 1. és 2. táblázat). 

A Diphedan/Phentoin tabletta hazai megjelenése 1939 legvé
gén azét t nagyon figyelemreméltó, mert a hatóanyag antiepileptikus 
hatásának felfedezői, T. J P11tnan1 és H H Merritt amerikai or
vosok először csak mintegy két évvel korábban, 1937-ben pub
likáltak egy elektromosan kiváltott konvulziókat alkalmazó állat
kísérletes modellt, amellyel lehetőség nyílott különféle vegyületek 
antikonvulzív hatásának tanulmányozására [2] Ezek közül tűnt ki a 
difenil-hidantoin (fenitoin) nátriumsója, amely jelentős görcsgátló 
és csekély szedatív hatással rendelkezett. A fenitoint ezt követően 
részletes farmakológiai és toxikológiai vizsgálatoknak vetették alá 
[3] Ezt követték a humán klinikai kipróbálások epilepsziás bete
geken, amelyeket szintén iWtrritt és Putnam irányított Ekkoriban, 
az 1930-as évek vége felé az epileps.zia ke.zelésében a korábban 
már alkalmazott bromid- és más brómvegyületek mellett barbitu
rátokat, ketogén diétát és fülyadék restrikciót alkalmaztak, továb
bá esetenként sebés.zeti beavatkozást is vége.ztek :Mindazonáltal 
voltak olyan páciensek, akik rés.zben vagy teljesen rezisztensnek 
bizonyultak e terápiás próbálkozásokkal szemben [3]. iWetnit és 
Ptttnam a humán vi.zsgálatokról szóló első közleményük megírá
sakor már 200, a korábbi kezelési módokkal szemben rezis.ztens 
beteget kezelt fenitoinnal Publikációjukban ezek közül 142 eset
ből származó eredményeiket tárgyalták E betegek 2-9 (átlagban 
4,3) hónap óta szedték a gyógyszert 0,2-0,6 g közötti napi dó.zis
ban (amely megfelel a ma is alkalmazott dózistartománynak) A 
szerzők végkövetkeztetése szerint a difenil-hidantoin-nátriumsó 
értékes új hatóanyaggal gazdagítja az epileps.ziaellenes gyógyszer·
kincset, amelyet egyelőre (1938-ban) a kevésbé toxikus ke.zelési 
módokra nem reagáló páciensek esetében ajánlottak alkalmazni 
[3] Nfár a magyarországi törzskönyve.zés után, 1940-ben publi
káltak egy újabb klinikai vizsgálati közleményt 26 7 beteg kezelése 
során szerzett tapasztalataikról [4]. 

A fentiekből adódóan tehát konstatálnunk kell a Chinoin 
vezetőinek éleslátását, amellyel felismertek egy jelentős új 
antiepileptikumot és rendkívüli gyorsaságga.4 az első amerikai 
klinikai vi.zsgálat publikálása utáni évben már törzskönyvezték is 

1 Országos Gyógyszerészeti Intézet, Orvosbiológiai Főosztály 
2 Országos Gyógyszerészeti Intézet, I'örzskönyvezési Osztály 

fenitoin tartalmú készítményüket 
Egyébként akkor mát baljós idők jártak; csaknem napra ponto

san két évvel később, 1941 december 13-án Bárdossy lás.zló minisz
terelnök jegyzékben tájéko.ztatta az E.gyesült Államok magyarországi 
nagykövetségét a két ország közötti hadiállapot beállásáról 

Az 1940-es évektől máig (2009 12 23 ) forgalomba hozatali 
engedéllyel rendelkező 15 készítményből nyolc vitamintartalmú 
(ideszámítva a Rutascorbint is), ami manapság már „kommers.z
nek" tűnik, de nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy akkoriban 
pl a C-vitamin vagy a rutozid viszonylagosan még újdonságnak 
számított (mindkét esetben kö.zismerten alapvető magyar tudo
mányos hozzájárulásokkal), a Bl-vitamin (tiamin) totáls.zintézisét 
pedig 1938--1941 között dolgozták ki a Chinoinban Ehhez még 
hozzájárul az is, hogy a vitaminok hiánybetegségek megelő.zésén 
és kezelésén túhnutató firmakológiai alkalmazása éppen akkortájt 
ke.zdődött 

Külön figyelmet érdemel a Glicerines végbélkúp és a.z Azulenol 
kenőcs is 

A glicerines végbélkúp ötletét ugyanis 1888-ban még külföl
di újdonságként referálta az Orvosi Hetilap az alábbiak szerint [SJ: 
„Szerzi/ (a referátum alapjául s.zolgáló ctkk rzerzlffe, J Boar, Berlin- D 
5 z) a végbélbe fecskendezett glicen"nt te!Jes ftkerrel has·Zflálta, miftt harhqjtót, 
de az! taparztalta, hogy a fecskend!i harZfiálata aral!Jere.í csomókbati fzenve
dő egyéneknél és ofyanokná~ akiknek végbél1!Jálkahárty4J11k igen izg,ék.ol!J 
és vérzésre hqjlamor, ofyan kellemetlenségekkel jár, hogy a befecskendezésekkel 
néha napokig kell rzjinetelni. Ehhezj!trul még az is, hogy az ejjárás, köriil
mél!Je.rségénél fogva a magángyakorlatban net11 minden eJetben vihető keresz!üL 
Ezért rze1z.f/ az utolsó időben végbélkúpokban rendelte a glicenitt, és vagy 20 
esetben kiváló eredményt ért el. Ő a Sautertií! Genfben készjtett fedele.s kúpokat 
(supp opercu!ata) hasZJfálta, amelyek !egnagyobbikában elfér a hashajtó hatás 
eléréséhez elegendő 1 gramm glicerin Ezek a végbélkúpok még hetek múlva is 
megtartják alakjukat, éJ hatályossáf!!kat. A behelyezf.r után 15-20 pen múlva 
élénk, de rem tene.rmtotó4 rem má.iféle kellemetlen tünetektől ne111 kísért rzékelési 
inger ;8/entkezjk, mefyet rende.ren gyorsan kiivet bó' rzékiirü!is.. Szerző egy esetben 
Jem hasZfiált ©' suppositonitmnál tiibbet, de természetesen mi sem áll ú!Jában 
annak, hogy rzjikség esetén a beteg @' másodikat is behejyezx.en. 5 ZPZf a gli~ 
cenitnek végbélben való alkalmazását kiiliiniisen azokban az esetekben tar(j"a 
javalltnak, hol a rzékrekedést gyomorzavarok kísérik." 

A.z Azulenol kenőcs (eredetileg Azulenol kenőcs forte 0,15°/o) 
magyarországi originális termék, amely hatóanyagként nagy 
azuléntartalmú kamilla- (majd cickafark-) illóolajat tartalmazott A 
kamilla-, illetve cickafark-illóolaj farmakológiai kntatásaival 1945 
telétől a Szegedi Egyetemen, a Jancsó J\1iklós professzor által ve
zetett Gyógyszertani Inté.zetben kezdtek foglalkozni. Itt állították 
elő -fa tüzelésű fürdőszobakazán segítségével- a klinikai kipróbá-
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lásokhoz szűkséges illóolajat is. A munkáról és körülményeiről az 

akkor· pályakezdőként e kutatásokba bekapcsolódó és az illóolajat 

előállító Gábor l\fiklós professzor jelentetett meg 2008-ban „első 

kézből" származó, személyes hangvételű beszámolót [6] 

Ehhez kiegészítésként annyit fűzünk, hogy az .Országos Köz

egészségügyi Intézet az Azulenol kenőcs forte 0,15°/o-ot 1947 

04 22-én jegyezte be a - kézírással vezetett - Törzskönyvbe Az 

Azulenol kenőcs fOrte 0,15°/o mellett szintén 1947. 04. 22-én je

gyezték be a I örzskönyvbe az Azulenol kenőcs mite készítményt 

Ezt követően, 1947 12 13-án törzskönyvezték az Azulenol figy

kenőcs 0,15%-ot (amit 1949 02 09-énAzulenol fagykenőcs 0,5% 

néven új törzskönyvi számon átrninősítettek), majd 1947 12 23-

án az Azulenol injekcióval bővült az Azulenol termékcsalád Érde

kességképpen, az Azulenol injekció (tulajdonképpen parenterális 

cickafark-illóolaj 0,04% azulén tartalommal) javallatai 1952-ben 

az alábbiak voltak: asthma bronchiale, spasticus bronchitisek, 

urti.caria, allergiás colit:isek, colitis ulcerosa, rhinitis vasomotorica, 

ozanea [7] Ez utóbbi készítményeket azonban később törölték a 

1örzskönyvbő~ így mára a termékcsaládból csak az Azulenol ke

nőcs fOrte 0,15°/o maradt meg közülük, Azulenol kenőcs néven 

Az Azulenolt (is) törzskönyveztető Servita Gyógyszergyár és 

Vegyipari Rt sorsáról a későbbiekben még részletesebben szót ejtünk 

(lásd 3 fejezyt). Elöljáróban annyit jegyzünk meg, hogy a Servita Rt 

1948-ban már felszámolás alatt állt Az Azulenol készítmények elő

állításával a Szerves és Gyógyszervegyipari Központ 1948 október 

19-i, Országos I<özegészségügyi Intézetnek címzett határozatában 

a Palik és Társai Gyógyszer- és Vegyészeti Gyár Kft.-t bízta meg, és 

kérte az Intézetet a törzskönyvi engedélyek ennek megfelelő átírására 

[16] Röviddel ezt követően, 1948. október 28-án- az előbb említett 

határozatra való hivatkozással - a cég is kérelmezte a Népjóléti Mi

nisztériumnál az Országos Közegészségügyi Intézet arra való utasí

tását, hogy az Azulenol készítmények törzskönyvi engedélyei a Palik 

és Társai Kft.-re legyenek átírva [17] Ugyanezt javasolta (előállítási 

jogként megnevezve) a Népjóléti !vliniszterhez ított 1948 november 

9-i feljegyzésében az Országos Közegészségügyi Intézet fűigazga

tója, dr. Gortvqy György is (szintén a Szerves és Gyógyszervegyészeti 

Központ határozatára hivatkozva [18]). Végül, a Népjóléti Miniszter 

262164/1948NMV hozzájárulása alapján mind a négy Azulenol 

készítmény előállítási és forgalomba hozatali joga minden egyéb en-

T orzskonyvt beJegyzes 
datuma 

1939. 12. 16. 

Termeknev 

Diphe~n tabletta (Eredeti neve: 
Phentoin tabletta 0, 1 mg) 

·• > .. 19'<Jc;~5i7; :· · ; ~·b:~::ta~~j~~-~~ti~é/ ~·~~;~~ 
·<: , L;~ ~.:;~;-.,~~~-ta,bl€iffit1.:~:-.'!l~t:· .. , „. - :.: 

1941. 01:24. 

1943. 10. 04. 

194a 01. 13. 

1947. 10. 24. 

Germicid végbélkúp gyermekeknek 

, -,; \il.tamift C:E'g.is·.:.fó'o:.m~/~1:óldátos 
. , .' .' . .' injekciéj,,(f;recteti név.é: (\Ci9Uíf! 

· .,· ::~!cuminJ;·~~~ ~:N.) 

Gficerlnes végbélkúp 2 g (Eredeti név: 
Supp, Glycerini 2 g) 

GiidEiriri~s ~·~éibéikúf;.'3 fC (E~cietÍ'. 
· : .. n.eve:.$upp, .G.lyceiin.i-3g)'. ~ 

G!ucosum 40% injekció (Eredeti neve: 
Dextrose inj. 4Ö"/o) 

ilie~ói.~e.höéS (~n:né~~~· 
'· ~!Einof .. kenőcs-forte0,15%), 

Sympathomim 100 rilg/mt 
belsőleges oldatos cseppek 

Hatoanyag 

fenitoin 

aminofenazon 

glicerin + sapo 
stearini 

glice.riff.+ sapo' 
~· :„,. ·.stearínJ:: • 

glükóz 

. azulén 

oxedrin 

gedélyezési feltétel változatlanul tartásával az Országos Közegész

ségügyi Intézet 1948. 11 23-i határozatával került átruházásra [30] 

1950-ben viszont már a Palik és I ársai Kft. önállósága is meg

szűnt, miután a céget beolvasztották az akkor megalakuló, állami 

tulajdonú Egyesült Gyógyszer- és T ápszergyárba (EGYT: majd 

1985-től Egis) [10] A Palik és Társa Kft mint a forgalomba ho

zatali engedély jogosultja 1949 október 31-én egyes penicillin ké

szítmények mellett az Azulenol kenőcs mitére, fortéra, valamint az 

Azulenol fagykenőcsre kérelmezte az Országos I<özegészségügyi 

Intézetnél a keresztjelzés megszüntetését [19], amelyet az Intézet 

az év november 15-i határozatában megadott, és engedélyezte az 

orvosi rendelvény nélkül történő kiszolgálást [20] 

Végül, az Azulenol kenőcs 1962 január 1-jei átvételi időpont

tal, a Nehézipari Ivlinisztérium Vegyipari Ágazata Ipargazdálkodási 

Főosztályának döntése nyomán az EGYT-től a frissen megalapí

tott debreceni Biogal-hoz került [31] 

Az 1 táblázatban szereplő további gyógyszercégek egy részének 

neve ma már a Palik és I ársai Kft -hez hasonlóan szintén feledésbe 

merült A Dr. Wander Gyógyszer- és Iápszergyár Rt, valamint az 

Octan Gyógyszervegyészeti Gyár Rt. az államosítás során, 19 50-

ben az Egyesült Gyógyszer- és T ápszergyárba olvadt [1 O] 

A Debrecenben 1908-ban alakult Rex Gyógyszervegyészeti Gyár 

és Gyógyárn-kereskedehni Rt 1911-ben rendezkedett be a gyártásra 

1932-ben a Magyar Általános Hitelbank égisze alatt egyesült a Gyógy

áru-kereskedelmi Rt -vel; az ipartelep Debrecenben maradt, a keres

kedést Budapestre helyezték át. Beolvasztották az 1951-ben alakult 

Debreceni Gyógyszergyárba· Ez utóbbi, valamint a szintén debrece

ni és szintén 1951-ben, újonnan alapított Hajdúsági Gyógyszergyár 

egyesülésével hozták létre 1961 ·ben a Biogal Gyógyszergyárat [1 O] 

A Ihallmayer és Seitz Rt., valamint a Rex Rt., a I<ochmeister 

Frigyes és I ársai Rt. és a I örök Labor Rt államosításával és egyesí

tésével 1949 02 25-én létrehozták a Gyógyáru-értékesítő Nemzeti 

Vállalatot, amely a Hungaropharma Zrt jogelődje volt [11] 

1. táblázat Az 1940-es években törz;könyvezett és jelenleg (2009 de

cember 23) ir érvényes forgalomba hozatali engedéljyel rendelkező gyógyszer~ 

kész!tméf!Jek az Országos Gyógyszerészeti Intézet törzskiinym f!Jtlvántartása 

alapján (lVI.egjegyzés. a kész!tméf!Jek ii.nzetevőinek minősége, a gyártás, továb

bá a minőség-ellenőrzó' módszerek természetesen időközben korszerűsb'dtek, 

továbbá eretenként változott a rngédaf!Jag-bJ:szetétel is) 

-

Forgalomba hozatali engedély eredeti iogosul!Ja 

Chinoin 
Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gy~ra Rt 

Dr. Wander Gyógyszer- és Tápszergyár RL 

Tha!lmayer 
és SeiztRt. 

„ ".Thali~Y~.r .. ·' 
~;Se;izt.Rt., 

Octan 
Gyógyszervegyészeti Gyár Rt. 

.\ ·'.· .. ·:·:-'."S~r'vifu>; .. ·,',c·"-,.· ·:.„, 
, .GyóQ'.fSZ~1:QY~~s.\légyipf!.ri,)~t 

Servita 
Gyógyszergyár és Vegyipari Rt. 

Forgalomba hozatali engedely 
Jelenlegi Jogosult1a 

PannonPharma Kft. 

EGIS 
Gyógyszergyár Nyrt. 

TEVA 
Gyógyszergyár Zrt. 

PannonPharma Kft. 

Extractum-Pharma Zrt. 
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To1Zskonyv1 bejegyzes 
datuma 

1949. 06. 14. 

1949. 11,. 30. 

Tenneknév 

Rutascorbin tabletta 

Vitamin 81 
50 mg injekció 

Vitamin 86 
20 mg tabletta·(Eredeti neve: Wandervit 

86 tabletta) 

Hatoanyag 

rutozid + aszkor
binsav 

tiamin 

piridOxln 

Fr.irga!r.imh;:i: hnz;:i:t;:i:tr engedely eredeti JOgosul!Ja 

Richter Gedeon Vegyészeti gyár Rt. 

Chinoin Gyógyszer-.és Vegyészeti Termékek Gyára 
Rt. 

Dr. Wander Gyógyszer- és Tápszergyár Rt 

Forgalomba hozatali engedely 
Jelenlegi jogosultja 

Valeant Pharma Magyarország Kft. 

Zenliva HU Kft. 

EG!S 
Gyógyszergyár Nyrt 

\:' '· ', ;-.:'<'iGiS::·::: .,, ~.'''" 
;G~y~zer!JYl!.r'.~~.r,t.:\·•· -;;>' 

2 táblázat: az 1940-es években fiilzsk(i1!JVezett éJ jelenleg if bVé1!JeS fargafomba hozatali engedél/yel rendelkező gyógyszerkészjtmé1!Jek hivatalos 
javallatai 1952-ben, 1988-ban é1jelenleg (2009 december 23-án) -

Azu!enol kenőcs 

Dolor tabletta 

Első hivatalos iavallatuk- 1!:152 {?J 

SarjadzáS elősegítése, ulcus cruris. égési és 
fagyási sebek, decubitusok 

Migraine, fogfájás, neuralgiás fájdalmak 

Javallatok-1988 [8] 

Könnyű égés és fagyás, röntgenbesugárzás következtében 
kialakult bőrgyulladás, enyhe gyulladáscsök.kentő és hámo

sodást e!ősegltő 

Migrén, fog· és fejfájás, neuralgiás fájdalom csillapítása 

Javallatok- 2009 [9] 

Idült gyulladásos folyamatokban előseglti 
a sarjadzás! és a hámosodás!, enyhe 

gyulladáscsökkentő hatású. Használható 
kipáJlások megakadályozására csecsemőknél 

sugárkeze!ésben részesülő személyeknél a 
bőr védelmében a bőrgyulladás mérséklésére 

A lábszárfekély terápiájában, egyéb gyul
ladásos bőrfelületek, nehezen gyógyuló sebek, 
továbbá felületes égési vagy fagyási sebek és 

aranyér okozta panaszok kezelésére. 

~TÓn.ÚsóscCfónus'O$ rofia'.tiiok@rl:i'O'éfOíái' .. ~ph, ~ 
1.ePszía}J<Pr:ít~J!ja, 'paréié!ls'.rohanlok (fokállsr :1 
... be!Sértve.a. tempo.rális lebenyt Is); és:B:te~:'',; 
, '-kOmbÍnácl!)ib,anje1.e.nt)<:eZ6:ep·i!eps'i:i~ .. ·, :. ' 

, Ro .. hJilJlf>l(rq,e,ge;l§.z$S,e,:é;:;.'k~lése'.i.deg~e- ., 
bészeti'beavatlíozé$Qk.során éssúlyo.s·:· · 

. fejsérülések e;setért:Trigelnin:l)S<'ne4n!!tgía, .. 

. kez.ellf1sére::.l!'~s9c:tVonalb~lf.sJ:;~·rl{él)t; abberi; i 
'·. az·e.~tbe!:),c,a,mennyi,b13;n.a karbari;razepln;·: ~ 
... h~~s.tal~rt!' "'.~gX a be!e~r.ne~.:t?.l~~lja„ \ , · 

Különböző eredetű akut fájdalmak, pl. fog
és fejfájás, neuralgiás fájdalom.csillapítása. 

~'~~iO:iiCi~.·~~~tk.líP .. ::rnnUe"~i.ih~üm.á~:·n;ya·íQifa.ii;··;.;;~·~~01é,s~ll„~\~~.~;., ·" „ : :: „ „:: :·. ·.. . . · · ·. ·::.>::·' : ·„. 1nnuenza· és: haJésé.s ·méQb.éteSé:<f.é:iie.lí'to'nátf'; 
. ';.:.~~2~k~.~n?~'.: ·,._·::: ''.~'.-'')„f!.0.~··'.:~n~r?<tyR~ús~~lái;.~1Uap!tás,ara, , " >Jnft~e,rí~a! ·.hQté~.e~ t:ie~E'.fl~.llg'ek, tázi;;s:_ill~í;i!láS,.reumá, mialgia: · ·k~ze!és.ére (lélzcSmaPitás:,:.fiij~j.á~;:.mY,al~.l.a).: .; 

Glucosum 40% 
injekció 

Sympathomim 
-100 mg/ml 

belsőleges oldatos 
cseppek 

Vitamin 81 
10 mg tabletta 

Nincs adat 

Hypertoniás állapotok: fertőzéses megbetege
dések, elsősorban influenza, diphtheria, tbc putm., 

pneumonia esetén, reconvatescentia graviditas. 
Collapsus megelőzésére.és kezelésére; mütétek 

elö.tt és után. Cardlotonicumok hatásának támoga-
tására. 

Különféle eredetű neuritisek, polyneuritis, 
neuralgiák, diphtheriás híidések, ischias, herpes 

zoster, beri-beri, funicularis myeJosis, po!iomyelitis, 
sc!erosis multiplex, migraine, gyomorbél-atonia, 

ulcus-étrend, étvágytalanság, terhességi hányás. 
diabetes, spasmophylia, éhezési oedema, nephri
tis, nephrosis, köszvény, hyper-és hypo!hyreosls, 

c!imaxstb. 

Székelési inger .kiváltására 

.• ·~~é·~~1ési i~é~~ !<Í~~~~·éra:~ 

Hipoglikémia, agy· és tüdőödéma, kardiomiopátia, májbeteg
ségek, ólom-, arzén· stb„ mérgezés, mütét utáni állapot. 

Fertőzéses megbetegedésekben (elsősorban influenza, 
diftéria. tüdőtuberkulózis, pneumónia), rekonvaleszcenciában 
a kollapszus megelőzésére és kezelésére; műtétek előtt és 

után, kardiotonikumok hatásának támogatására. 

81-vitamin·hiányos állapotok: beri-beri és következm~ 
nyes idegrendszeri, keringési (szíV·} bántalmak. Súlyos 
táplálkozási elégtelenség és felszivódási zavar esetén a 

szupportív terápia részeként 81-vitamln-hlányon alapuló neu
ropiltia, továbbá más természetű neuritiszben, neuropátiában 
a specifikus kezelés kiegészítéseként. 81-vitamin-dependens 

enzimopátia üávorfaszörp-beteygség, ve!eszü!etett tejsa-
vacidózis bizonyos esetei). 

B.1~~íici;r;i;;:h·fányo;·áil~~b)k;·be~ri· és ·kövi:!lfs:~Z(ni: 
11yesid,eqreri:dszert, !'E!rt!19Él$1 (szflic), bántalf[íak: $úlyos, 

,.láplál~zasi.'eJégtelenSég és felszfvódási·zavar.esetén a 
; Szupportí"Je(ápla rési;ekénL 8,1,.v,itamin-hián_yon alapuló néu- ' 

• ~' rQPátia„tov_ábbá más·természetú.neurttiszben/n(lU,fl)pflfiá.ba.n 
a:specifikus :kezelés, kieg:~ítégekérit·.B1.~vitamin-depen~n& 

· !3.nzif)loi}álla Ciá.v.o,ifaszö.tPd:íEite'QSég· •. veJesiü!e!etf: lejsa_~ 
vacidózi.llo bizonyos~tei): · · 

Székelési inger kiváltására. 

:.·:·.· ;~~~~l~Úin~·ú:·~:i~~i~·s~fu~„<;' 

Hypoglykaemia, agy,- és tüdőödéma, cardio
myopathia, májbetegség, ólom-, arzén- stb 

mérgezes, mütét utáni állapot. 

Fertőzések és műtétek utáni reconvalescen
tia szakaszában kol!apszus riiegelőzésére 
és kezelésére. Kardiotonik,umok hatásának 

támogatására. 

' ;,;_, •! <•V,',>' 

' '·"" 

81-vitamin-hiány állapotának megelőzése 
és kezelése. B1-vi!am!n·függö enzimopátiák 

kezelése. 

1 
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Vrtamin 86 20 mg 
tabletta 

Hány_áscsillapítóként. Hyperemesis gravi
darium, röntgenkater, csecsemőkori hányások, 
- nilroJlénmustár-vegyütetek okozta hányások 

megefozésére. Neuromuscularis betegségekben, 
más B-yitaminokka! kombinálva. 

Hányáscsil!apítás, hyperemesis gravidarum, röntgénkáter,_ 
csecsemökorl hányások megelözés_e. Neuromuszkuláris _ 

betegségekben más S-vitaminokkal koinbin~lvai 

Elé"gtelen bevitel, csökk'ent felszívódás vagy 
megnövekedett B&.vltamin-igény következ
tében fellépő h!ányállapot_mege!özése és 
kezelése. Akut JNH~tú_ladagolás kezelése.-

Vitamin C Eg!s 
100 mg/ml oldatos 

injekció 

Fertözö megbetegedések, soorbut, gráviditas és 
szoptatás idején, belső vérzések, ulcus-dlaela, fog-

és csontcaries, paradentosis. Tavaszi fáradtság ellen. 
Haematuria, haemaptoe, haemophilia, haemor

rhagiás diathesis. Mö!ler--Barlow-kór, metrontiagia, 
ulcus ventr., colitis, dysenteria, diphtheria, pneu

monia, tbc. és egyéb fertőzö betegségek; hepatitis, 
arsenobenzol-intolerantia, csecsemők és kisgyer
mekek ellenállásá11ak fokozasára fertőzéseknél, 

koraszülöttek és mesterségesen táplál! csecsemők 

Fertőző.megbetegedések, skorbut, ~raviditáS, belső 
vérzések, ulkuszdiéta, fog- és csontkanesz, paradentózis, 
tavaszi fáradtság, hematúria,· hemoptoé, hemoJrna, hemor

rágiás dialézls, Möller-, ~arlow-kór, metrorrágia, u!cus 
ventriculi, kolilisz, dizentéria, diftéria, pneumónia, tbc, hepa~ 
titisz, csecsemők és kisgyermekek ellenállásának fokozása 

fertőzésekben, koraszülöttek és mesterségesen táplált. 
csecsemők erősítése: 

Methemoglobina'emiel. i>vÍiámin-hiányos 
á!ta'potok kezelése ... · 

erősítésére, forgási zavarok, stb. 

Az 1 és 2. táblázathoz érdekességképpen hozzáfűzzük, hogy 
1944. 11 10 és 1945. 09 27 között szüneteltek a törzskönyvi be

jegyzések A november 11-i dátum valószínűleg azzal áll összefüg
gésben, hogy a nyilas kormány 1944 november elejétől a nyugati or
szágrészbe telepítette ki a kormányszerveket 1944. december végén 

Budapest körül pedig már bezátult az ostromgyűrű 
A IT világháború bejejezfdése ekJttz utolsó törz!kiinym bejegyzfsek (1944 11 

10) az alábbiak. 
- Prochinin tabletta 0,5 mg (törzskönyvi szám: 13238); a forga

lomba hozatali engedély jogosultja: Vereinigte Chininfabriken Zimmer 

& Co. Gmb.H. (a C F. Boehringer & Söhne Gm hH Mannheim
Waldhof cége) 

-Aktival drazsé (törzskönyvi szám: 2641); a forgalomba hozatali 

engedély jogosultja: Sttaub Sándor „Diachemia" 

A IT világháború befejeződése tlfánt elsif törz!kifnyv1 bejegyzések (194 5 09 
27) az alábbiak 

- Tetrajodphenolphthaltán injekció (utána új neve: Cholograph; 

törzskönyvi szám: 13239); a forgalomba hozatali engedély jogosultja: 

dr. Körösy Ferenc 
- Servita C solutum inj. 10% (törzskönyvi szám: 2642); a forga

lomba hozatali engedély jogosultja: dr Gözsy és Isai 
2. A penicillin megjelenése, avagy a magyarországi 

antibiotikwnpiac és -gyártás kezdetei 
Az 1940-es évek közepétől-második f(;:létől megjelenő peni

cillinkészítmények össztársadalmi-történelmi jelentőségű válto
zásokat eredményeztek a bakteriális eredetű fertőző betegségek 
kezelésében, egyben pedig a későbbi fejlemények tükrében új or
vostudományi „időszárrútás" kezdetét is jelentették: elérkezett az 

antibiotikumok korszaka 
A penicillinszármazékok magyarországi kutatásával és 

a penicillintartahnú készítmények forgalomba hozatalával, 
gyártásával kapcsolatban lexikonokban, cikkekben sok eset

ben lehet pontatlanságokkal találkozni. Bár magától értető
dően mára már az összes „hőskorban" törzskönyvezett pe
nicillinkészítményt törölték a törzskönyvből, ha az 1940-es 
évek magyar gyógyszertörténetéről van szó, nem mehetünk el 

szó nélkül a penicillinek hazai megjelenése mellett. Egyrészt 
a téma társadalmi-szakmai jelentősége miatt, másrészt az em-

lített pontatlanságok korrigálása, harmadtészt pedig az 1946-
tól bekövetkező hazai társadalmi változások és a gyógyszer

ipar kapcsolatának konkrét példákon keresztüli bemutatása 
céljából tárgyaljuk a hazai penicillin- (és ez esetben egyben 
antibiotikum-) piac megszületésének és a gyártás kezdeteinek 

néhány vonatkozását 
A 3. táblázat időrendben ismerteti a Magyarországon 

1946 (a kezdetektől) és 1949 között törzskönyvezett 42 db 

penicillinkészítményt az akkoriban az Országos Közegész
ségügyi Intézet által vezetett I örzskönyv alapján úgy, aho
gyan oda bejegyezték (amint látható, esetenként nem adták 

meg a gyógyszerfürmát és/vagy a kiszereléseket). 
A 3. táblázatban vastag betűvel kiemelt terméknevek azokat 

a készítményeket mutatják, amelyeket import alapanyagból, de 
késztermékként Niagyarországon állítottak elő A 42 készítmény
ből a 32 a Fungin (Phylaxia Szérumtermelő Rt ), amely az első 

olyan penicillintartahnú készítmény (injekció) volt, amelynek ha
tóanyagát is Niagyarországon állították elő, mások mellett Johan 
Béla közreműködésével Ugyanakkor egy széles körben elterjedt 

adattal szemben a Fungint nem 194 7-ben hozták forgalomba, 
hanem 1948 06 02-án törzskönyvezték (amely nem jelent auto

matikusan forgalmazást) 
A terméknek kereskedelmi/ gyakorlati népegészségügyi jelentő

sége nem volt :Mindezt az is mutatja, hogy az 1952-ben kiadott első 
hivatalos alkalmazási előírás-gyűjteménynek tekinthető „ I ájékozta
tó a gyógyszerkészítmények rendelésére" kötet már· nem említi 17] 
Ezt megelőzően egy hatósági (Országos Közegészségügyi Intézeti) 
kiszállásról írott jelentés is fennmaradt (szerzők: dr. Alföldy Zoltán 
osztályvezető és dr. láng Béla adjunktus), amelyből az is egyértel
műen kiderül, hogy a törzskönyvezés után kb. öt hónappal, 1948 
október 28-án még mindig csak laboratóriumi méretekben fülyt a 

gyártás [12]: 
„Hivatkozáfsal dr. 5olt Oszkár tanácsof úr telefonon kö"zpetített 

felkérésére, alulírottak a Pf!Jlax:ia rzérumter1nelő rt Rottenbiller utcai 

telepére j' hó 28-án ki.szálltunk, hogy vizsgálat tárgyává tegyük a hazai 
penicillin-gyártáf megindítását célzó, ott fo!Jtatott kísérleteket Megálla
pítárai!Jkat az alábbiakban kíváryitk óSszefaglalni. Hangrú!JoZJii kí
vátijuk mindenekelőtt, hogy a penicillin ipari előállítása terén egyikünk 
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3. táblázat. A Magyarországon 1946 éi 194 9 kózött tó!z!kó'nyvezett penici!lznkérz!tmények 

Termeknev 

1946. 09. 28. Penicillin .Hayden" 100.000 Oxford Egység 

1946. 10. 26. Penicillin .Squibb" 200.000 

1946. 12. 02. Penicillin .lmperial" 1,00.000 Oxford Egység 

'1947. 01. 08. Penicillin .Lilly" 200.000 E 

1947. 01. 13. Penicillin pastilla .Squibb' 

1947·. 01. 13. Penicillin granules .squibb" 1000 Efg 

'1947. 05. 07. Penicillin Crysta!lin .Hayden" 100.000 OE 

1947. 05. 09. Penicillin .Squibb" 200.000 OE 

1947. 05. 24. Penicillin Retard Palik 11 (200.000 OE) 

1947. 06. 02. Penicillin tabletta 50.000 OE 

1947. 07. 23. Penicillin G 200.000 E 

1947. 10. 06. Penicillin „Schering" 200.000 E 

1949. 01. 03. Penicillin Glaxo 500.000 NE 

1949. 03. 11. Penicillin Rolon 500.000 E 

1'949_ 04. 20. Penicillin Glaxo 200.000 E 

1949. 04. 20. Penicillin G!axo 125.000 E/kcm 

1949. 12. 24. Supracillin2 

rem rzakember. A rendelkezésünkre állá és a penidllin ipan előál!ítárát 
tárgyaló irodalon1 te-1:/edelme és nívrjja alig halacfja meg a népszerű ú
mertetéJek kereteit. Így vi'zsgálódáraink és főleg a kiivetkeztetéseink terén 
bizof!Jo.s fokú bizotrytalanságot érzünk 

A Pl!Jlaxia üzemében dr. Kemé'!J Armand végzi a biológiai és dr. 
Richter János a kémiai kísérleteket, illetve munkákat. A cég kiizlése szen'nt 
a tef!JésZfésre felharZf!ált tiirzs megfelel annak, amit az irodal11Ji adatok 
szerint külfoldó"n a penicil!t'n ipari előállítárához harZJlálnak A tetryésZfést 

Torzskonyvi szam {Tsz) Forgalmazo 

13266 

13270 

13275 Servita Gyógyszergyár és Vegyipart Rt 

13278 Palik és Tsai Gyógyszer- és Vegyészeti Gyár Kft. 

13280 Servita Gyógyszergyár és Vegyipari Rt 

13282 Servita Gyógyszergyár és Vegyipari Rt 

13307 Servita Gyógyszergyár és Vegyipari Rt. 

13303 Olvashatatlan 

2667 Palik és Tsai Gyógyszer- és Vegyészeti Gyár Kft. 

13316 Palik és Tsai Gyógyszer- és Vegyészeti Gyár Kft. 

"<·''..:::<:.<{ .. i.' ~.·.::·~ .. gg.· .. '··eií:·~.'.·;~ .. ··:··egg···· 1;·i~. ~.·.o···.;··.~.. '-'· .<"< '°"„ .,_ 
, ••. :;.-.·~y~~e.~eg.~~~!i~r~i:~t· ,„ .... ; ~;L\:;~s~·;; 

13309 Palik és Tsai Gyógyszer- és Vegyészeti Gyár Kft. 

13331 Chinoin 'Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára Rt. 

Palik. és Tsai Gyógyszer- és Vegyészeti Gyár Kft. 

13411 Kelimpex Magyar. Külkereskedelmi N.emzeti Vállalat 

13435 Ke!impex Magyar KülkereSkedelmi Nemzeti Vállalat 

2770 Palik és Tsai Gyógyszer- és Vegyészeti Gyár Kft. 

kísérleteket tank-e/fáráJJal végzik. 3 db egyenként kb. 10 literes üveg-, 
a!ttmínium, illetve vasból készült, megfelelő keverő és stenl levegőt szolgáltató 
berendezésre! ellátott edétryben Tápta!t:efként, a cég kó"zlése rzeri'nt, tejcuk
rot, egy kukon'cakemhryítő-gyártári mellékterméket, mint főalkatrésZf tar
tal111azó fafyadékot harZfiálnak fel Hogy ez a melléktermék a kukoricake
métryítő-gyártás mefyik fázisában keletkezik, a cég nem tudta 111egmondani~ 
erre vonatkozólag most végeZflek vizsgálatokat. A tetryésZfés kb 6 napig 
tart Jelenlegfofytatnak kísérleteket, hogy nagyobb men'!}úégű micelit1mmal 
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tö'rténő beoltással vagy n1áí ki.sérletz kiJtiilmé!!Jek változtatásával a hat na

po.s tnryésztési időt megrövidítenék Te!!Jhz!és kO'zben steril módon vett p-ró

bákban biológiai úton megállapl(ják a keletkezett peniállin menl!Jiíégét és 

ha ez az addig kitapasztalt ma"X:imumot elérte, a terryé.íztést abbahagyják 

Ez a n1aximum a cég kiJZféu rzennt kb 500 E/ kcm. AJegjegyezni kíván

juk, hogy a hoZ!<fiférhető irodaln!t adatok rzennt kü!fiildi iizetnekben ez az 

érték 300- 1000 E/ fon között változik, így a Phylaxia által elélf 500 

E/ kim elfogadható értéknek tekinthet& 

Az így kapott folyadékot papíron megszűrve pH 4-re beállítva kloroform

mal kétszer kíráZZf!k A kloroformos oldatot 7-8 pH1ií btkarbonátpujferrel 

visízarázxák, mqjd irmét 3-4-es pH-ra beállítva irmét kirázxák klorrfom1-

maL Ezt az e!fáráJt még egyszer megirmétlik Ezen kirázások után a peni~ 

dllin-oldat térfogata az eredetinek mintegy 1/200-ára redukálódott. KO'zléJük 

rzen'nt a fel!Jésztés bifijeztével a táptalajban tartalmazott penict/lin-ment!Jl~ 

S"égnek ezxel az e!JáráHal mt'negy 60o/o-át kapják meg Az eddif,i tc!Jékoztató 

kísérletekben az un. pyrogen af!Jagoktól való n1enterítést nem végezték eL A 

rzakirodalom S'zen'nt a pyrogénektől vaki megszabadítást a gyáttári e/járás ezen 

fázirában szokás kiJZ,betktatni A afg kiJzfése szerint egyébként házjf!Júlon 

végzett kísérletekben a kapott termék pyrogen-hatást nem frjtett ki Fenti el

járással !!Jer! tdméf!Y oldatot végül ampullába töltve vakuum fagyasztó ké.szfi

lékben szárí!Jdk be és ®' egy Járga S"zjnű, amotfi vízben jól oldódó aJ!)agot 

kapnak. Ez az al!Jag, Intézetünkben netnrég biológiai úton végzett éttékviérés 

szen"nt milkt,ran1monként kb 980 E penicillint tartalmazott.. 

Vé!emé'f!Jiink S'zerint a fintiekben vázolt laboratón'umi ebdrá1 alapját ké

pezhetz egy fél-iizemi méretekben végzendó. további kísérletwrozatnak. A gyár~ 

tá.shoz sz!ikséges lf!/cukor, a kt1kon'cake1né!!Jítő-gyártási 1nelléktermék (utóbbi 

esetleg a kemét!Jító'-gyáttáí kún1éretű n1egváltoztatáráva~, valamint a SZft'ksége.s 

sák 1Víagyarorszfigon kelló. mett'f!Jiségben be.ízerezhetők. A c(g.. kiJZ,lése rzenilt 

a további kísérleteket 2 db egyenként 100 litereí tartájyban kíváf!/tl fajytatnt, 

amefy tartájyok természetesen a S"zjiksége.s keveró; levegő-bift!Jlató és sten'lizá

ló, valami'nt hőszabáfyzó berendezésre! kellene, hogy ellátva legyenek Anélkü4 

hogy ezen említett berendezés kiiltségeinek a nagysdgával kapcsolatban állást 

tt1dnánk foglalni, t!gy vébiiki hogy a 111egtekintett laboratórit11111 berendezés és 

az ott eddig lefOfytatott kísérletek alapot ízolgáltatnak arra! hogy a kísérletek.e! 

az említett fél-üzemt berendezésre átvigyék. A fol-üzen1t berendezéssel 1!Jtlván 

még S"zámm külbiibiJZ,ő kísérlet! kiJiiil111é'f!Yre kiteryedó' megfigyelést kell végtZf1t~ 

hogy az ott szerzett taparzta!atok a!aPJdn esetleg ?tit!Jd egy nagy te/je.J"itmét!JŰ 

penicil!tilgyártó iize111 létesii!;öii 
lvfindent iJ'sszdhglalva az a véleJJJéJ!)iink, hogy egy fol-iizeltÚ nagyságban 

létesítendő kísér/e# iize111 és kísérleti berendezés fi/állítását minden tekintetben 

zndoh!ltnak tartjuk. 
5 zeretnők felhívni a figyelmet arra, hogy tudomásunk ízerint az Ottan 

gyógyszervegyészeti gyár X Gém-ttcai telepén a háború alatt létesült egy 

berendezés S"zorbóznak S"zo1bitból való előállítárára Ez a berendezés, tu

domáu1nk szerint kOJtJO/yabb károsodást nem rzenvedett az OífrOJ71 jo/ya-

17/CÍn lvltvel itt vannak tank-ej;dráshoz sziikíégeS' tarlájyok, levegő-befúvó éi 

sterilező berendezések stb, falveijük a gondolatot, nem lehetne-e, mát csak 

a bej-Cktetési kiJltrégek n1egtakarítárának cébdból ir, ezt a fél-iizenú kísérlet

S"orozatot az Octan telepén elvégezni." 

Az országpenicillinellátását tehát ebben az időszakban a többi 

penicillinkészítményból kellett biztosítani. Az első import peni

cillinkészítmény hazánkban történő törzskönyvezésének „törté

nelmi érdeme" a Servita Rt.-t illeti (lásd 3 táblázat), de gyakorlati 

szempontból a legmeghatározóbb szerepet ezekben az években 

a később az EGYT-be beolvasztott Palik és I ársai Gyógyszer- és 

Vegyészeti Gyár I<.ft. töltötte be Ez volt az a cég (az EGYI-be 

való, 1950-ben történt beolvasztását megelőzően, majd EGYI-
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ként), amely 1947 és 1953 januárja között külföldi alapanyag

okból fvfagyarországon kiszerelt késztermékeket gyártott [13] 

A Palik és Társai exportra is termelt penicillinkészítényeket Így 

pl 1948-ban magyar-lengyel államközi szerződés keretében egy

millió ampulla Penicillin retard Palik III g)'ógyszerkészítményt 

kellett l.engyelországba szállítaniuk A lengyel partner a magyar 

gyárban végezte a penicillin mennyiségi ellenőrzését [15] 

1953 első negyedévében már a Chinoin is szállított kristályos 

penicillin-kálium alapanyagot az EGYI'...nek, amelyből az „retard és 

kura csomagokban" állított elő késztermékeket Ezzel az alapanyag

gal kapcsolatban azonban az EGYI'...nek minőségi kifogásai merül

tek fel. Erről egy 1955 szeptember 8-i keltezésű összefOglalóban az 

alábbiak szerepelnek [13]: 

„ Tekintette! arra, hogy a Chinoin gy át az EGYI minőségi előiratad ( .) 

szállítási rzerződésenként nen1 fagacjja el és kész!tmé1!)1éért !egfe/jebb a rzakma1 

rzá!lítási rzeJZődésben előírt 6 hónapo.í garantiát hqjlandó válla/ni (ellentétben 

a kü!fo!di cégek szokás'Os 4 éves garanci4Jáva0, az EGYI a Chinozn által 

gyártott kálium-penici!li'n alapat!Jag kikész!tésére nem vállalkozjk és ezé!t 

rzükség!etet! importból kívát!}a fedezni I! 

1\ Chinoin ugyanis a penicillin-káliumot 1952-ben kelt saját sza

badalma alapján gyártotta (dr. Földi Zoltán, az egyik legkiemelke

dőbb magyar gyógyszervegyész a penicillingyártás kidolgozásáért 

és üzemesítéséért 1952-ben I<ossuth díjat kapott) Nlindazonáltal a 

Chinoinban előállított penicillin-kálium 1953 nyarától sárgult és az 

Országos I<özegészségügyi Intézet még abban az évben kivonásá

ról is rendelkezett [13] Ez azt jelenti, hogy az üzemi gyártás techno

lógiája a Chinoinban még nem volt kellőképpen stabil 

1951-ben azonban Debrecenben létrehozták a Hajdúsági 

Gyógyszergyárat, majd később a penicillin-alapanyagtermelést a 

Chinoinból oda helyezték át 1953 novemberében az alábbiakról 

adott hírt a Fihnhíradó: 

„Debrecen t'!) büszkesége a Hq;dúJági GyógyS"zet;gYár. Itt készji/ a vdág

hírzívé lett magyar penia/lin. Gyá1tárát fiatal szakemberek végz:k. Az iize111 

rz!ve a biológiai laboratóli11m, ahol a penicil!t'nt termeló'gombát te;ryész!ik Ez 

a mt7velet te!fe.sen sterz"/en tiJrlénik A gon1batelepek lemosás után a rázógép

ben sten! levegővel keveredve kapnak erőre. A kicsirázott penicdkum-rpórák 

az eliffirmentor tartá!Jcttba iJ'mlenek! ahol baktétiuJtJJ7Jente.s levegővel kevered

ve megerősödnek. Az iize1nrész az utolsó' szbi,ig n1agyar ,gyárt111át!Jú gépekkel 

dolgozik Sárdi Loránd, a gyárfőmérniJ'ke, az iizem egyik S'zervezlfje, szerető 

gondoS"kodársal neveli a penit1/lingyártáí 1'!) szakeJ11bereit Kovács Sándorné is 

itt vált rzakmHnkássá lvla ltJCÍ! csoportvezető. A Jrg!ődő peniállingomba a 

nagy fern1entálón halad k.eresZfii4 a111íg te!Jiren 111egénk Három óránként ve

szik a vizsgálati mintákat, ame/yeket az iizen1vezető biológ11s, Darvas doktor 

ellenőriz. Íme a penicillingomba 600-rzoros nagyításban A penicil/znt tattal

mazó oldat tovább vándorol a szeparátorokon át. v égii/ klistáfyoS" alakot '!)'tr. 

A gyár 19 5 3-ban jelentősen túlte!Je.rítette tervét, J ;(gy a haza1~ éJ kii(/öldi igé

l!Jeket if kielégíti:. A kész!tmé!!Jek nlinősége kifagáítalan. Ebben az évben a 

gyár kétszer egymásután lett éliizetn. A kitiintetések és pénzjJJtalmak népünk 

hál4Jdnak ir megbecsülésének jelei A penia/!in magyar készftőz joggal /ehetnek 

büszkék mttnkcfrúkra. "[14_} 
A Hajdúsági Gyógyszergyárat illetően még megjegyzésre érde

mes, hogy antibiotikumokkal kapcsolatos kutatómunkákban is részt 

vett, így a cég neve - az egyik szerző munkahelyeként - olvasható 

egy 1958-ban a Nature-ben, egy új antibiorikumról ( dezertomicin) 

megjelent közleményben [36]. 

A teljesség kedvéért, az első penicillinkészítmény-importőr, a Ser

vita Rt. is elkezdett foglalkozni a penicillingyártás kidolgozásával [21], 
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azonban erre mát ideje sem lehetett, mert amint fentebb említettük, a 
cég 1948-ban felszámolás alatt állt 

3„ Végszó helyett: a Servita Rt„, avagy egy orvosi ló letag
lózása és feldarabolása 

i\mint fentebb láttuk, a II világháború befejeződését követő 
első két (1945 09 27-i) magyarországi törzskönyvi bejegyzés eg}ik:e, 
a Servita C solutum inj. 100/o volt, amelynél a forgalomba hozatali 
engedély jogosultjaként a dr Gözsy és Tsai cég került feltüntetésre 
A Servita és a Gözsy név együttes megjelenése nem véletlen, mert 
ebben az évben kezdte meg a működését a Servita-labor (pecsétje 
szerint Servita-Labor Dr Gözsy és I ársai, Budapest, IV, Kristóf tér 
4 ), amely az Országos I<özegészségügyi Intézet egy hivatalos levelén 
1946 május 7-én még ugyanezzel a címmel, Servita laboratórium 
néven szerepelt. Az Intézet egy másik, 1946. augusztus 26-i levelében 
azonban mát a Servita Gyógyszergyár és Vegyipari Rt név tűnik fel 

E részvénytársaság (központja: Budapest, Somogyi Béla út 1.) 
alapítója és részvényese volt dr. Szent-Györgyi Albert, dt Gözsy 
Béla, Deutsch Sándor, dt Seidl Ottó, dr·. Schermann Vilmos, dt 
Ráth István, Welczer Dezső, valamint ch Zemplén Géza [32] 

A névsorból rögtön szembeötlenek ismert nevek, így legelső
sorban Szent-Györgyi Albert orvosi Nobel-díjas kutató, továbbá 
Zemplén Géza, a kiváló szerveskémikus, Gözsy Béla gyógysze
rész, aki később a kanadai Montreali Egyetem biokémia profesz
szora lett [32], valamint Deutsch Sándor nagyvállalkozó, a Hun
gária Vegyi és I<ohóművek vezérigazgatója [35] . .iVIindazonáltal a 
cég napi irányításában a meghatározó szerepet vezérigazgatóként 
dr Ráth István töltötte be, akinek rövid életrajza dr l(eresztury 
Dezső vallás- és közoktatásügyi minisztet 75 986/1945 VKJV! V 
üo számú előterjesztésének indoklásában maradt fenn (a minisz
ter 1945 december 5-én, a Minisztertanács aznapi ülésén ismer
tette javaslatát Ráth Istvánnak a József Nádor Niűszaki és Gaz
daságtudományi Egyetemen leendő tiszteletbeli doktorrá avatása, 
továbbá leendő tiszteletbeli doktori címmel történő kitüntetése 
iránt a Nemzeti Főtanácshoz benyújtandó, ft:nt megnevezett elő
terjesztésérőD [22]: 

„l)r. Ráth Irtván 1903-ban Hódv"Jtzővárárhe/yen szjiletett. KOZ,épúkolád 
a kolozsván refo17nátur kollégiumban végezte 1921-ben Berlinben a Fogorvori 
FOiskolán JOgárz doktori képe1ítést t!yert. 1925 és 19 3 3 kiJZ,Ott &mániában 
az olqjiparban dolgozott és részt vett az olq;kutatásban 1941-ben B11dapeítre 
kiJ!töZ,Ort és modern berendezéstl sztijsebészeti magánklinikát létesített KOZ,ben 
kii!fo!dt cégek és a Hungán"a Vegyi- és Kohómtfvek megkererésére nétnet vegy
ipari termék.eket hejyettesítő készft1J1éf!J·eket gyárló üzemet rzervezett. A hábo
rú 11tán hozzálátott a magyar vegyipar tjjjárzervezéséhe;v lj; telepek építéséhez 
" áprilistól a mai napig sike-riilt elérnie - fa/ytatódtk az előtery"erztés - hogy 
az ország egész vitantinszjikségletét el tttrjják látni Ezen kíviil wrozatw t!J 
gyógyszerekgyárlását kezdte el, t11agyar tJ1dó.wk ejfárárai alapján. Kii!JO!di ér
dek.eltségei, öSszekö'ttetései~ valamint tervező és szervezó· munkija révén sikerült 
a gyártásokat antijira fakoZfl~ hogy a hazai szjikségleteket faliilmúlá ment!Ji
régben A, B., e:, D és különféle kombinált vitaminkész!tntél!Jekbőljóvátéteh 
számlára már kJi!foldn ú szállít Az általa vezetett vállalat a kö'zelmúltban 
elk.ezdte a fantw állatgyógyászati kész!tv1éf!J'ek gyártását is Elsősorban az 
eddig ismeretlen barotnftpestiJ-vakcinát magyar tudówk effárása alapján." 

I<issé előreszaladva az időben, Ráth István tiszteletbeli doktori 
címét 1949. április 26-án megvonták [23] 

Kétségtelen, hogy Ráth épített a magyar :L-utatók mnnkájára 
Példa erre a már tárgyalt Azulenol kenőcs, de további érdekes ada-
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lékok maradtak fenn ebben és más vonatkozásban is Sándi Emil 
(egy időben a Se1vita, majd az Országos I<özegészségügyi Intézet 
munkatársa, később külföldre távozott kutató) önéletírásából (24]: 

„Ráthnak onzekottetéie volt 5zent-Gyorgyi Albert (1893-1986) 
f\,Tobel-dfja..1 szegedi (és budapestt) egyetemi tanárral, a C'-vitamin fa!fe
dezifféve! is, akinek kiizreműkiJdésé'vel ATP-t állított elő a 5 ervita gyár, 
úgy, hogy 5 zent-GyiJ'rgyi Albert ;elenlé'-tében, és az én jelenlétemben, be
hoztak egy lovat a !aboratóriuntba, leütötték, 1zakszerűen és a vágóhí
di n1unkások gyon munk4Ja tryomán a ló iZ!Jlai 10 percen belül, már 
megdarálva voltak egy alkohollal teli medentében. Ké1óbb Ráth 5 zent
Gyölgyivel együtt disíztdált De akkor már nem dofgozJam a 5ervztában 
Én ntindeneutre ojyan munkát rzerettem volna, ami kutatásra/jár; még 
akkor is, ha kevesebb lesz a fizeté.um, é.s ezért apám egyszer elvitt az Or
rzágos Kö'z.egészségügyz Intézetbe Az iga:::gató~ Gortvqy György, apám
nak éefo!Jan1tána volt az egyetemen, szintén tagja volt a Galilei kiJ!nek 
1\!legké1dezte apámtól, hogy harros kommuniJta vagyok-e Miután erre 
tagadó válasz! kapott, felvett, és 5ós Józsej éleltnezéugé.rzségügyt osztá
jyába zrátrytfott. l\/Iikot Ráth I1tvánnak megJ?1ondtam, hogy otthagyom a 
5ervttát és e!fogadtam egy állást az OKJ-ban, azt t11ondta· megkapod az 
itteni fizetésedet v1ég hat hónapig, meg voltunk veled eléj,edve. Ez nekem 
jó' volt, hirzen a 5t1vitánál 400 F't/ hó'nap volt a fizeté.JeJJI, az OKJ-ban 
pedig uak 270 F't. De Ráth penze azért volt tjyen nagyvonalú, mert azt 
hitte, hogy az. OKJ gyógyrzenllenóTző orztá!Jlára kerülök, ami neki jó 
ö'sszeköttetést jelentett volna " 

Voltaképpen mindmáig a Servit.'l Rt az egyetlen magyar gyógy
szercég, amely azzal büszkélkedhet, hogy Nobel-díjas tudós volt az 
egyik tulajdonosa, részvényese és egyben tudományos tanácsadója 
Ez még akkor is így van, ha a cég az Azulenol kidolgozása kapcsán 
az ekkortájt vele együttműködő professzoroknak 50 kg, az asszisz
tenciának pedig 25 kg rézgáliccal, továbbá mindenkinek egy-egy pár 
fenyezetlen bakanccsal fizetett [6] 

1947 július 3-án, két és fel hónappal az Azulenol kenőcs törzs
könyvezése után az alábbi közlemény jelent meg a Ivfagyar Szó című 
újságban [25]: 

,,Feketetőzsdézett ú Nagy Ferent 
Igazolódott az a gyanú, hogy Ráth lítván, a Servda ntagyar gyógy1zer és 

vegyipari gyár vezéni,azg,atrjjct kü!fo!dre rzükiJtt. Néhá'!)' nap előtt e!ttínt, í mint 
kideriilt, sikeriilt !tcx.usa11tefján, refőljével együtt árJutnia a határon. 5 vtjfcba 
rzökiitt, hogy csatlakozx,ék Gordon Ferenchez.i a volt svcjfa magyar kiJVethez 
Ez a rzüké.s rendkíviil sú!Jos leleplezéseket eredmét!Jiezett nemcsak &ith és 
Gordon bűneiről, hanem arról is, hogy Nagy Ferenc, a volt miniSzterelniJk, 
részt vett Ráth István faketetőzsdéJ iizelmeiben. Ráth Irtván nagy iizentének 
bof!yolult rzállítáfl ú!Jlu't hasZfiálta jtl arra, hog;1 ár11t rzerezz.en, és azt fekete
tó'z,sdén ér!ékerítse. Az áru berzerzéséhez Gordon Ferenc regítségére és arra volt 
szjikség, hogy Nagy Ferenc megakadáfyozxa a leleplezést. Úgy látSZfk, ezek a 
rzö'kevér!Jek a népi vagyon farztogatása miatt sürgősnek látták, hogy elflí'!fenek 
a nép bonZfija elől (Tan;ug)" 

A fenti újsághír arra utal, hogy a nem egészen 2 éve még nagy 
kormányzati becsben álló Ráth állami megítélése gyökeresen meg
változott (mint ahogyan a kormány is), és az akkor megszokott re
cept alapján a nép ellenségeként állították be 

Arról is fennmaradt beszámoló, hogy mindez a valóságban ho
gyan zajlott le, amelyből kiderül az is, hogy Ráth sorsa e tekintetben 
összefonódott Szent-GyörgyiAlbertéval [26]: 

,,.A_ végső diJ'ntést, hogy 5 zent-Cyö'rgyi Albert enugrált, Ráth Irtván 
letartóztatása váltotta ki. Ráth a 5ervita Gyógyszergyár tulqfdonosa volt, 
aki a'!J•agi!ag támogatta 5zent-Gyo·rgyi laboratóriumát és az AIT'A-t 
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l'lélküle 5 zent-Gyiir;gyi nem tudta volna intézetét Budapesten felépíteni, 

sem az akadémiai terveket megvalósítani 1947-ben Albert egé.szségügyz 

okokból 5 vtijt'ba utazott Felesége, Márta (Borbíró iWárta, 5 zentgyörgyt 

Albert ftlerége 1941-1963 - D 5z) Perten maradt 5e;tették, hogy 

Rdthot a titkosrendőrség le fogja kO"zben tartóZfatni. 1Wegállapodtak egy 

üzenetben, amivel Márta "Albertet táviratban értesíti Ráth !ttartóztatá

rárOl Amint Szent-Gyö'rgyi megkapta a hút, táviratozott LVIolotovnak, 

hogy ha Ráthot nem engedik ki az onzágból, akkor nemzetkOZ,t rq;tókon

ferentiát fag tartani~ amin e/monrffa, hogy mt történik Magyarországon 

Molotov magyarázatot kért Rákositól Ez elég volt ahhov hogy Ráth 

Istvánt kiengetfjék l\!fárta ekkor Zürichbe kísé'rte, ahol Albert várta 

őket. Ott Ráth beszámolt a kínzáJról és hogy mt tiJ'rté'nik az "Andrárry 

út 60-ban Ezek után 5zent-GyOrgyt úgy dOtztO'tt, hogy nem tét vinza 

J\1agyarországra. Ezt azonban nem jelentette ki tryilvánosan, mert fiatal 

munkatársait kt akarta hozni Woods Hole-ba." 

(Közbevetőleg érdemes megjegyezni, hogy Deutsch Sándor 

194 7 végén [35], Gözsy Béla pedig 1948 őszén emigrált [32]) 

A továbbiakat illetően, mind Ráth, mind Szent-Györgyi végül 

is az Egyesült Államokban telepedett le, és továbbra is szoros 

kapcsolatban maradtak [27]: „az Inrtitute far Muscle Rejeanh mint 

független magánalapítváf!J, 1nefyet 5 zent-Gyo·rgyi léteíített, nem számítha

tott állandó fenntartásra, csupán ideigleneJ és kfjeldlt problémák kidolgo

zására lehetett O:Sztbizdfjakat elf!Yerni A kü!O!Jféle fafyamodváf!Jokkal járó 

adminúztrációs huzavona iránt 5 zent-GyiJ'rgyi nem jok le/keredéJt érzett, 

sokkal otthonor,abban éreZfe magát a laboratón.11mban "'4 pénzjigyekkel 

járá kéf!Jelmet!enségeket végül ií 5 zent-Györgytnek még iV!agyarországro/ 

ismert barátja, dr. Ráth I rtván vette át, aki idehaza mint iparügyi rzak

ember volt úmert. Ő lett az JnJtit11te far Muule Reseanh admzniíztrációs 

tgazgatefja." 

Hivatkozások 
1. Dobson, Sz.;· i\-Iagyar Gyógyszertötténelem 1 I örzskönyveiett gyógynermatuzsálemek 
i\fagyarországon. Gyógyszereink 59 (5), 155--162 (2009) 
2. P11tnam, T. ]; Nferritt, H. H.: Experimental detertnination of the anticonvulsant 
properties of some phenyl derivatives. Science, 85, 525-526 (1937) 
3.lvfemlt, H. H; Putnam, T ].: Sodium diphenyl hydantoínate ín the treatment of convulsivc 
<lisorders.JAMA 111 (12) 1068--1073 (1938) 
4. i'Vmitt, H. H, Pt1t11am, T .]. Further experiences with the use of sodium diphenyl 
hydantoíne ín the treatment of convulsive disorders. Am J. Psychiatry 96 1023--1027 
(1940) 
5. A székrekedés kezdése glicerines végbélJ...-úpokkal Orvosi Heti Szemle TV kötet 25 
783 (1888) 
6. Gábor, lvf.. Visszaemlékezés az Azulenol készítmény kifejlesztésére Gyógyszerészet 52, 
101-102 (2008) 
7. A Gyógyszerismertető Orvostudományi Iroda munkaközössége (szerk ): Tájékoztató a 
gyózyszerkészítmények rendelésére. Egészségügyi Kiadó, 1952. 
8. Utmutató a gyógyszerkészítmények rendelésére. Harmadik, átdolgozott kiadas Az Or
szágos Gyógyszerészeti Intézet Kiadványa. Nle<licina, Budapest, 1988 
9. Országos Gyógyszerészeti Intézet, W\vw.ogyi hu/ gyogyszeradatbazis (hatályos alkalma
zási előírások 2009. decembe~ 23-ig) 
10 Sipos Antalné (szwk.): Az Allamosítás előtt működött gyógyszeripari vállalatok repertó
riuma A 1-fagyar Országos LevéltáJ: Segédletei 13 i\Iagyar Országos Levéltár Budapest 
2004. ISSN 1417-1848, ISBN 963 631 165 X 
11 Gyógyszer-nagykereskedők Szövetsége, \vww;php-gynsz,hu/ downloads/tszl hu doc 
12. A hazai penicillin-gyártás ügyében a Phylaxia telepén megtartott helyszíni kiszállás 
eredményei az Országos Tervhivatal számára (Ch 11478/1948.) OGYI Irattár, n,-rat6-
szám: 1941-1953, dobozszám: 00000421, Dok ID: 329673 
13. A kálium-penicillinnel kapcsolatos helyzet 1955. augusztus 31-én OGYI Irattár, Ikta
tószám: 1955, dobozszám: 00000425, Dok ID: 360832 
14 l\Iagyar Filmhíradó 1953/46: Penicillingyártás a Hajdúsági gyógyszergyárban 
15. Palik és Társai Gyógyszer és Vegyészeti Gyár Kft.: Kérelem az Országos Közegész
ségügyi Intézetbe Tárgy: agarlemezek beszerzése. 1948. február 16. OGYI Irattár Iktató
szám: 1945-1950, dobozszám: 00000421.. Dok. ID: 329897 
16. Szerves Gyógyszervegyipari Központ határozata a Serv:ita .Azulenol készíunénycinek 
engedélyátírására Előadó: dr. Scheibert Gábor. Címzett: országos Közegészségügyi In
tézet. 1948. október 19. 0Gl:1 Irattár Iktatószám: 1945--1950. dobozszám: 00000421 
Dok ID: 329897 
17. Palik és Társai Gyógyszer és Vegyészeti Gyár Kft.: Kérelem a Népjóléti 11inisztemek 
I árgy: Az azulenol készítmények törzskönyvi engedélyeinek átírása a Kérelmező ne,·ére 
1948. október 28. OGYI Irattár Iktatószám: 1945-1950. dobozszám: 00000421, Dok 
ID: 329897 
18. Országos Közegészségügyi Intézet feljegyzése a Népjóléti :i\finiszterhez az Azulenol 
készítmények előállítási jogának átruházásáról a Palik és Társai Kft részére Előadó: dr 

60 évfolyam • 1 szám 

1954-ből egy fénykép is fennmaradt, amelyen Ráth és 

Szent-Györgyi is látható mások társaságában abból az alka

lomból, hogy Szent-Györgyi elnyerte a laskar-díjat [29]. 

Ráth István 1962-ben hunyt el Halálát követően kiderült, 

hogy súlyos pénzügyi problémákat hagyott Szent-Györgyire 

és az Institute fOr lviuscle Research-re [28] 

S z a b o l e s D o b s o n , A n n a V D o b s o n: 

Hungarian History oj J.Ví.edici'nes 3 J.V!edicines oj the 1940r sti!! on 

the markel and the birth oj the Hungarian markel and manufacturing 

oj antzbzoti'( s 
ln the 1940s the World and Hungary went through one of 

the most dramatic periods in history However~ currently there 

are 15 preparations on the market registered still in the 1940s 

(compared to 39 medicines available since the 1930s) Ihese 15 

medicines includevitamins B 1, B6, C, E andr utoside preparations, 

glycerol-, and aminophenazone-containing suppositories, a 40°/o 

glucose injection, oxedrine oral drops, an azulene-containing 

ointment and a phenacetin/ aminophenazone/ ethylmorphine 

combination analgesic tablet. ln addition, the very beginnings 

of the Hungarian era of antibiotics are discussed, represented 

first by import of preparations registered from 2 7 09 1946 

on ln 194 7 the local manuficturing of penicillin-containing 

finished products has started At the beginning of the 1950s 

even the large-scale manuficturing of the active ingredient was 

elaborated ln connection \vith these significant events, fites 

of local pharmaceutical companies and people involved in the 

developments mentioned above (e. g. a Hungarian Nobel-prize 

winner, Albert Szent-Györgyi) are also described 
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