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GYÓGYSZERÉSZET 4. évfolya1n 12. szám 

AZ 50 ÉVES CHINOIN GYÁR TÖRTÉNETÉBŐL 

Hazánk legnagyobb és egyben Közép-Európa 
egyik legnagyobb és világszerte legismertebb 
gyógyszergyára, a kormány és a SZOT vándor· 
zászlójával kitüntetett többszörös élüzemünk, a 
magyar gyógyszerellátás és népgazdaságunk fon
tos tényezője a Chinoin Gyógyszer-· és V egyiter
mékek Gyá1a, ebbe11 az -évben ünnepli fennállásá
nak 50. évfordulóját. Ez a fontos évforduló, mely 
egybeesik gyógyszerellátásunk államosításának 10. 
évfürdulójá·val, vala111int n1ásodik 5-éves te1vfu1k 
és a g,yógyszeripar nag~y rekonstrukciójának elő
készítő szakaszával, alk:almat ad a11a, hog,y vissza.
pillantsunk a Chinoin gyár történetének néhány 
kiemelkedő rnozzanatára.: és feltárjuk azoknak a 
terveknek főbb szempontjait, melyek szerint a 
rekonstrukció során a megifjodó 50 éves gyár 
Közép-Európa legkorszerűbb gyógyszergyárává 
fejlődik 

Az ala.pí.tás kora és tö1ténel1ni hátteJ'e 

A XIX század utolsó évtizedeiben már világ
szerte nagyon előrehaladott az a folyamat, mely 
a gyógyszeralapanyagok körében a gyógynövények 
és a természeti eredetű többé kevésbé tisztított 
hatóanyagok kizárólagosságát megdöntötte, és 
egyre nagyobb teret adott a szeives szintétikus 
gyógyszeranyagoknak Már a természetes ható
anyagok nag,yüzemi előállítása is meghaladta a 
hagyományos gyógyszertári laboratóriumok lehe
tőségeit, és külföldön a gyógyszer tári laboratóri
umokból sorra kifejlődtek a szintétikus gyógyszer
gyártásra berendezett nagyüzemek Ennek a fej
lődésnek különösen jó talaja volt Németországban, 
ahol a szintétikus festékipar mái: jelentős alapok
kal rendelkezett. 

Hazánkban a századforduló táján még csak úgy
nevezett gyógyszerészeti laboratóriumok állítot
tak elő, lényegileg kisipari módszerekkel, egyes 
gyógyszer~~észítn1ényeket, és ilJ'~n labo1atóriun1-
ban, egy Ullói úti gyógyszertár Iaboratóriu1nában 
kezdte meg gyógyszergyártó tevékenységét R i ch
t e r Gedeon gyógyszerész, a mai Kőbányai Gyógy
szerárugyá1 1negalapítója is Itt kísérletezte ki első 
organoterápiás készítn1ényé11ek a :I1onogeri suv1a
renale-nak előállítását is 1901-ben A gyógyszertári 
keret ha1narosa11 szűknek bizonyult, de n1ég sok 
nehézséget kellett legyőzni míg 190 í -ben sikerült 
R i e h t e r G·edeonnak n1egvalósítania gyárala
pítási tervét. 

Ebben a fiatal gyárban, majd Németországban, 
a Scheu1e és Hochi;;tette1 vegyészeti g,yárban dolgo
zott Wolf Emil dr, 1907-től addig, míg 
1910-ben dr K e r eszt y György vegyészmér-
11ökkel együtt elhatározta az új g,yógyszervegyé
szeti gyár megalapítását 

Az új gyái: első telephelye az akkori VI kerületi 
Petneházy utca 23. szárnú házha.11 ·volt A \TI. 
kerületi e!őljáróság 1910 szeptember 7-i kelettel 
( 44 108 sz alatt) adta ki az engedélyt az üzem 
megindítására Ezt a. napot tekinthetjük az JJ.iilk:a 
T7 egyész1;:;,l i Gyá; d1 .. J{ei 1;:;,8:ty) J, TV. ulf ·vegyész1nr!-1 ·flük 
és tá1sa", a n1ai CJhi.noin gyár alapítási i1apjának 

A gyár alapításakor 15-20 főnyi létszámmal 
dolgozott, és mai szen11nel 11ézve csak: jele11ték
telen cikkeket állított elő. Első védjegyezett ter-
1néke a ,JY ohi1nbin K1'.ncse11i" nevlí készítmény 
volt (1911), mely yohimbint és herekivonatot tar
talmazott _A_ készítn1ény Y ohisfrin i1éven ma is 
forgalomban van. Az első gyógyszeranyag-gyárt
n1á11yok között i1övényi hatóanyagok : atropir1J 
sztrichnin, 11ioszcia111in, ,,-alan1ir1t a félszintetilcus 
homatropin, és az ebből készült Novatrnpin (metil
homatrnpiniumnitrát) említhetők meg. 

A gyár 1912. január 15-én alakult rész,énytár
sasággá .. Ekkor költözött át Újpestre, a Tó u. 1-3 
sz. alatti telekre 1913-ban -K ó b o r Tamás 
író javaslatára - vette fel a Chinoin nevet Ez a 
i1év a chi-n-in-ből képzett fa.ntázianév, mellyel ere
detileg a gyár egyik gvógyszerkészítményét akar
ták forgalomba hozni. 

A vállalat kezdetben megrendelésre félkész ter. 
mékeket gyártott, továbbá a német Bayer gyár 
néhány márka-cikkét állította elő licenc alapján 
Ezenkívül foglalkozott készen vett anyagok cso
magolásával is. Ebben az időben jelentős új gyárt
mány volt a Cadogel nevű kátrány-eredetű poli
terpen származék, mely ekcémák gyógykezelésére 
ina is készül 

Az első világháború éveiben a gyár W o 1 f dr .. 
ügyes és céltudatos műszaki vezetése alatt nagyot 
fejlődött, pedig az acetilszalicilsay gyártását át
menetileg rneg kellett szüntetni, inert a. német 
Aspirin-kartell felemelte a szalicilsav és az ecet
savanhidrid árát, a nén1et gyártmán:yt pedig 
önköltségnél kisebb áron kínálta exportra 

Egészen 1916-ig változatlanul fennállott a nehéz 
helyzet, bár a gyártmányok választékát egyre 
bővítették. Így l911-ben kezdték gyártani az 
A1sotoni1i injekciót) majd n1egindították a. káliun1-
gvajal{olszulfünát, néhány brón1-só és a n1entol
valerianát gyá1tását E1nellett isn1ét lehctőv-é vált 
az acetilszalicilsav gyártása sőt fükoza,tosan 
rátérhettek a K o 1 b e-féle szalicilsav-gyártásra is 

Ettől az időtől lehet számítani az Istopiri1i 
pályafutását, inely azóta is a gyá1 egyik fontos 
márkacikke. Ebből a termékből már 1916·ban 
3,5 tonnát te1111elt az üzeni. Ugy·ancbben az évbe11 
indult útjára a juhok májmétely betegségének 
gyógyítására szolgáló Di.stol. dr ~I a r e k József 
állatorvosi főiskolai tanár ta.Iábnán~ya a.lapján 
Ez volt a gyár első olyan terméke, mely úgyszól
ván az egész v-ilá.go11 isn1crtté \· ált 

1916 azért is fontos é,-- a g·yá1 történetébe11: 
mert eklcor a n1ona1chia hadüg:yn1iriisztériu1na 
nagy n1egre11deléseket adott különböző harci gá
zokra és inás kémiai hadian:yagokra .A. fükozato
san i1öv-ekedő rendelések kielégítésére jelentős be
ruházásokra': olt szükség,. és a 11adi célra , 0-aló tekin
tettel a hadügy1niniszté1iun1 ehhez jelentős segít
séget adott 

~:\.. hadianJ-ag g.}ártás bE;\.ozei.ése és a gyógyszer„ 
g} á1 tás egyidejű fejlesztése rniatt a dolgozók létszáma 
ugrásszerűen llÖ'\ekedott. ~4.. gvárban 1918 FJeién már 
1050 _n1unkás, valan1iut 88 nl~rnök és tiszt-. is.elő dal· 
gozott, ebből 320 férfi És 530 nő. Ebben az időben 
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indította meg a \Tegyipari llfunkások Szövetsége a 
nagyobb arányú szervezkedést, és első ízben fordult 
elő, hogy a munkások felkérésére a szakszervezet tár
gyalt, éspedig eredményesen, az igazgatósággal bé1·ezési 
ügyekben. A munkások szakszervezeti mozgalmának 
erősödösét a gyár vezetői nem fogadták megértéssel, 
de az összefogás mégis eredményeket hozott a munká
sok számára. A háború kitörése óta először 1918 
május l-én fordult elő, hogy valamenn;yi \: egyipari 
munkás beszüntette a munkát, és köztük a Chinoin 
dolgozói is felvonultak a szakszervezet székháza elé, 
1najd a \Tárosligetbe _:\z is nevezetessége volt ennek 
az évnek, hogy a n1illiós berubázások közé ekkor 
vettek be először munkásjóléti célra 250 OOO koronát 

A Tanácsköztát saság kikiáltása utá11 a. Szociáljs 
Termelés Népbiztossága mindent megtett, hogy az 
üzemeket szé1111el és nyersan:yaggal ellássa A 
gyógyszergyártás legfelső irá11yítására Központi 
G:yóg;yszerüzen1 néve11 létesítettek szervezetet 
Ennek munkájában VV o 1 f Emil is részt vett. 

A hábo11l utáni válság a Ta.nácsköztársaság bu
kása után súylos helyzetbe hozta a gyógyszeripart 
is Az alig megindult munka ismét megállt A kül
földi piacok bezárultak Az ország határai össze
zsugorodtak, és ezzel a legközvetlenebb piac be
szűkült 

A külföldi kapcsolatok lciépitése ilyen körülmé
nyek között követelő szükségesség lett. Az 1920 
év ebből a szempontból döntő volt, mert ebben az 
évbe11 sikerült 111egszerezni a bolgár, német és 
török piacot i1éhány készítménJT, elsősorban a 
Distol számára. Ebben az évben kezdte meg a 
vállalat külföldi érdekeltségek létesítését Karlo
\rácon, Bécsben és Amsterdamban, 11elyi vállal
kozók bevonásával .. Képviselet léte~ült Sanghaiban 
Uruguayban, sőt az Egyesült Allamokban is. 

1920-ban jelentős gyártmányfojlesztést is vé
geztek ; ebben az évben helyezték üzembe az 
éterüze1net 

A huszas években a fejlődés tovább haladt Egymás 
után indult 1neg az altatáshoz "\aló éter, a klóretil, 
a brom\.a1erokarbamid ( Albrornan), a jodetilallofosz
fát ( Aljodan), bromacetokarban1id (Soniben), a ben
zolszulfonklóra1nidnát1iun1 (.!.Veoniagnol), a lliagnoste-
11:n (tnagnéziu1nJ-Upoklorit). és a _l\fagnol-mész (kalcium
hipokloritos inész) gyártása. Ugyancsak ebben az idő
ben jelennek 1neg a különböző. inetilhomat1opinium
bronlldot, papavcrint, ópiu1n-alkaloidákat tartalmazó 
összetett készltn1ények ('l'ropari'n, lJornopon stb.) tab
letta és injekció formájában, továbbá a Bilagit 
1927-ben dolgoztn, ki, d1 Földi Zoltán és dr 
Is s e k u t z ·Béla a ma. is sok országba exportált 
1\'ovurit injekció g~yártását Ugyancsak a 20-as évek
ben indult az inzulin, inajd a Se1;en((,l terrneléso is . 

.N"en~ törekedhetek teljességre a G1hinoin"készítmé
nyek Í81soro1ásában, csupán az 50 éves fejlődés főbb 
inozzanatainak felelevenítésére \-an itt lehetőség. Ezért 
annyit enüitenénk meg erről a ko1szakról, mely a 
világhábo1 ú befejezésétől 1928-ig_ tartott, hog) az 
embergyóg3 ászati készítmények rnt·llett az állatgyógyá
szati és növény,. édelmi szerek g:vártása i<> foµtos ténye
zője volt a g3 ár 1nüködösének A.z állatgyógyászati 
készítinén:yek között továbbra is a Di-:;tol maradt az 
első hely~-n, n1el-yE"t nemcsak juhok, han01n sza1·vas
marhák, sőt eg} indiai export-rendelés ]~édvéért ele
fántok számáia alkalmas nlinőségbon is előáJJítottak„ 

.A. g:yár i1öy·ekedését kor ántse1n kö'i:-ette a szo
ciális \-iszo11:yok fejlődése _A_ Chino1:n ebből a 
szen1pontból ugyanúgy ig:yekezett kihasználni a 
111n11kae1őf6lesle-g adta lehetőségeket, n1int a kor 
hárn1ely- n1ás tőkés vállalata 

1. á1na.. _A __ gy!t1 látképe, háU-érbui a 1ellcgzet€~ Chinoin 
to1onnyal 

~4- huszas é\·Ok elején két fontos 'á1tozás \..olt a 
\.. állalat vel'otösébcn, ill érdékeltségi helvzetében 
1921-ben d1 l( e 1 eszt~ Györg~·y-_ egészségi állapo
tának 1negrt-J1Hlü1ése 1nit:1,tt len1011dot1 üg;, \ ezető igaz
gatói tiszté1ő1, 1922-ben pedig a vá11a..1at 1·észvény
többségét a Hungária l{énsav-, _l\lűt1ág.)n· és Vegyipari 
Rt. vette inog Ez a kapcsolat ncn1 vált a g~óg.)·szer
gyár clőn~ ére, mert Iiungaria \-czetői és íő1ész' énJesei 
ne1n értették meg a gyóg~·Szt-nipaT sajátos jPllegét, és 
üzletpolitikájuk a Chinoin fejlesztést-· hel;:.ett csak a 
pillanatn;vilag elérhető legtöbb haszon 1negszerzésére 
irányult Az egyre sulyosbodó infláció is fokozta a 
vezetők gon(ljait. 

i\. g) ár ''ezetőinok 192'7·-bcn sikerült nH:gszabadul· 
niuk a Hunga.ria terhes g:,á1ukodásától .,\. rész'\-én;yek 

!i 
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). ábra Antibiotikurii-üzern részlet 

jelentős 1észe angol kispolgárok tulajdonába került, és 
bizonyos éidekeltség1 e telt sze1 t a lviagyarországi 
Gyóg-yszorész Egyesület is 

A gazda1ági válság a gyógyszer-, többek között az 
állatg~yógyszer-fügyasztás nagyarányú csökkené
sével nehéz helyzetbe hozta a Ghinoin-t is, pedig 
az 1929-1932. évek között új rnndkívül jelentős 
eredményt ért el a gyár kutató gárdája 1930-31-
ben befejezték a papaverin és a Perpalin szinté
zisét, melynek kidolgozásában dr VV o 1 f Emil, 
dr F ö 1 di Zoltán, Kő ni g Rezső, dr. W e is s 
Rezső és d1 H o f f 1n a n n Sándor -vett részt. 
Ezután újabb papa\;erin és Perparin tartal1nú 

gyógyszerkészítmények, valan1int a Denialgon i1evű 
közismert készítmény került forgalomba 

A munkásság helyzete már a válság kitörése 
előtt sem volt kedvező, a válság alatt pedig napi
renden volt a bérek csökkentése, és sok elbocsátás 
is volt .. 

A külföldi piac is összezsugorodott, ezért már 
1930-ban újabb erőfeszítéseket tettek a gyár veze
tői a külföldi kapcsolatok regenerálására Tovább 
fejlesztették a készítmények választékát is. Az 
Ephe1it, a Dityrin, a Pereniiri, a növényvédelmi 
szerek között a higany-) arzén- és réztartalmú 
csávázószerek ebben az időszakban jelentek n1eg 
A gyár 1937-ben a 1Yíedobis (diallilecetsavas biz
mut) nevű szerves bizmut-Yegyülettel gazdagította 
a hazai gyógyszerkincset, s ugyanebben az évben 
kezdtek foglalkozni a TBC gyógykezelésére re
ményeket nyújtó Rubrophen gyártásával, mely 
azonban a reményeket nem ·váltotta be 

A Chinoin 'e1senyképességét, különösen nemzetközi 
vis:zonylatban, nagymértékben növelte az analitikai 
niinőség-el1enőrzés be"\ ezetése. Ennek megszervezésé
vel dr \V ej s s Rezsőné dr„ \Vess el Flóra gyógy
szerész kapott megbízást, aki ezt a munkát azóta 
folya1natosan vezeti 

A 30-as évek vége felé sorban jel ennek n1eg a 
Ghinoin saját hor1no11-készítn1én~yei : a Hogival 
( össztrnnacetát), Akrofollin ( ösztradiolpropionát), 
Alcrolutin (progeszteron), majd más fontos gyógy
sze1anyagok: B 1-·vita1nin: D 2-vitamin 1937-ben 
és 1938-ban a Deseptyl, majd az Ultiaseptyl elő
állítása volt a gyár legnagyobb ered1né11:ye 
Utóbbi a Chinoin egyik legfontosabb készítmény<' 
volt egész 50-éves története fülyan1á11 

A II világháborút megelőző konjunkturális 
évek alatt a gyár fejlődése meggyorsnlt Sok új 
üzemi épületet, új kazánházat erneltek, és jelentős 
nversanyag-készleteket gyűjtöttek össze 

A 11. világháború alatt ne111csak a beszerzési 
források dugultak be, és a külföldi felvevő piacok 
szakadtak el, hanen1 sor ha elvesztek az összes k:ül
földi tőkebefoktetések is 

A_ hitlerista gaí'.daságpoliiika is sokat á1tott a g;yá1-
nak 1\ nén1E:i nagyipar a háborús kén;yszerhely::.-ttei 
is mE:gkiséTielte felhasználni ar1a, hogy a Ghinoin··t 
gyE-;ngítsE--'. A gyár vezetői a nén1E-;t ipµ,r r·észleges boj
kottját azzal igyekeztek feloldani, hogy egy n~mct 
vegyi gyárost és Hitler hó:zio1vosái bevették a.>-: igaz
gatóságba.. De f:miJlett 1ninél függetlenebbé ig)ekeztek 
válni ii, német ipartól -~lindazonálta.l a né1net ipar 
Vf:szélyes és erőszakos ve1sen,ytárs volt a háború egész 
folyamán 

W o l f Emil dr. 19 i !. őszén kénytelen volt 
vissza'i:·onulni vezérigazgatói tisztségétől) de ku
tató 111ér11öki beosztásban depo1 tálásáig a gyárban 
maradt. A vezérigazgatói teendők ellátását d1 
F ö l d i Zoltám a bízták 

jl_ felszabadulás nanja azonban n1á1 nen1 volt 
inessze 194-5. január 8-án n1egjelentek: a gy·ár ban 
a szovjet-hadsereg katonái ~i\. gyár kato11a.i para11es
nokot kapott: aki dr l, á n y i Kálmá11 inérnök:öt 
bízta 111eg ft g}'áI \ezetésé-ve1, 1najd ha1na1osan 
n1egalakult az Üzen1i Bizottság - olyan tén,y·ező 
a Yáila.lat \·-ezetésében, anrilyen addig J\-[agvaror-
szágon teljesen js1ne1etlen Yolt " 
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A gyár veZetöi és dolgozói közül sokan nem voltak 
jelen Koncentrációs táborban sín;ylődött dr \V _ol f 
Emil is. A rendszeres munkát közlekedési eszközök és 
közbiztonság hiányában csak lassanként lehetett meg
kezdenl _A_ termelés megindításának megszervezésóben 
fontos szerepe volt a megalakuló pártszervezeteknek. 
Először a ~íagyaI" Kommunista Párt, utána a Szociál
demokrata Párt alapította meg helJ-i szervezetét. 

Az elvesztett pozíciókért új harcot kellett indí
tani, éspedig rosszabb viszonyok között, mint el
ső ízben Hazatér te után W o 1 f Emil maga is 
többször útra kelt, hogy javítson a helyzeten Egy 
külföldi üzleti úton érte utál a halál, Belgiumban, 
1947 július 15-én. Ahír,hogyWo lfvezérigazgató, 
a magyar szü1tétikus gyógyszervegyészeti ipf r 
megalapítója,-aki a Chinoin nevet világhírre eme:: te 
meghalt, megrázta a gyár régi dolgozóit„ Életművét 
re11dkívüli egyéni képességei: -vegyészi tehetsége, 
üzleti érzéke, a haladásba vetett megingathatatlan 
hite mellett az általa kiválogatott kitűnő vegyész
és szakn1unkás-gá1da vitte sikerre, és segítette át 
sok súl_yos válságo11 

1H4i nyarán az egész ország a háron1éves ter\·en 
vitatkozott.. A Chinoin terveinek összeállitásában még 
\V o 1 f Ernil is részt vett 

.A. te1n1elés ebben az időben n1ég n1indig n1élJ-·poni.on 
volt„ _!\_ nyersanyag-utánpótlás és az értékesítés nebf_z
ségei mellett akadályozta a te1n1elést az. is, hogy nen1 
dőlt el, me11-e kell halaclnia a gyárnak„ A műszaki 
fejlesztés holtpont,on volt, a bei uházás a gJ-,ár fenn
tartására scn1 volt elegendő. A v8zé1igazgatói -teendő
ket \V o 1 f d1. halála után K ő ni g Rezső vette át 

1948 1ná1ciui; 25. - a Chirioin állaniosítása 

A kibontakozás útját az államosítás nyitotta 
meg a Ohino1:n szán1ára is A ":-állalat vezetésével 
- az ez idő szerinti vezérigazgató J( ő ni g 
Rezső - helyett Somfai Zoltánt (a W ander 
gyár volt kutató fömérnökét) bízták meg 

A g~yáJat állan1osításko1 a TZönnyűvegyipari 
Igazgatóság hatáskörébe utalták több más, 100-
nál több alkalmazottat foglalkoztató gyógyszer
gyárral együtt „( Alkaloida", "D' Egger", „Palik 
és társa"~- „Philaxia"~- :,Rex", „RichteT") ~-'1. 
Ghinoin létszáma ebben az idiíben 1100 fő volt, 
ebből 720 munkás, 380 mérnök és egyéb alkalma-

5. ábra. Kísérleti injekció-készítniény t_öltése a gyógyszer
technológiai'. laboratóriu·mban 

6 ábra. Korszer-ü körfo1gó gé7Jel.; a ta.bletta üzem„ f'gyik 
gépte'i'n1Aben 

7 áb1a Istopúin taúfrthík cso111agolúsa cclofrbi..-Juí1tyálc 
ldzé 

zott .A. dolgozók az á1lan1osítá.s hílét lelkcshangú 
g:yfílésen vették tudcnnás.ul 

A két ·1nu.nlaí8pá1t egy( •;ülé"Jf ur..á11 g:) orsan tisztázó
dott a politikai he-1) zet, (s az _)lDP Üzcnü pártszer
vezete, 1nel\nek titká1a Dar\ a s Jó?scf, a g~-á1 régi 
dolgozója, a politikai kü?dcln1f:k egyik akth rész
vevője volt, e1ejét a g)ár \'f'.ZEtt'.:sénfJh: segíiségérE-, a 
dolgozók n1-ozgósítására fortlíthatta 

Az új vezetésre hataln1as feladatok há.1ultak a. 
mliszaki fejlesztés területén Ezek fok:ozatos 111eg
oldása. rnellett eg~ rnás után dolgo:lták ki az. új i 

javított eljárások:at a papa1.-C'lin, 1Sevena1 [l'ltra-
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septyl gyártására 1950-ben hatalmas lendületet 
vett a gyártmányok fejlesztésére iráiryuló munka 
más területen is. Megindult a PA~ gyáitása, ami
nek kidolgozásával dr. G ere e s Arpád és munka
társai n1ár 3 éve foglalkoztak 

Ebben az évben oldódott meg a penicillin labo
ratóriumi előállítása, és a következő évben, 1951-
ben már az üzen1esítés is szép ercdn1én:yeket ért 
el. A Chinoin kutatóinak eredményei megveteéktt 
az alapját az első n1agya.r antibiotikun1 g:yár, a 
Hajdúsági Gyógyszei gyái létesítésének A penicil
lin-gyártás bevezetésében dr F ö 1 di Zoltán és 
Kő ni g Rezső szerzett nag:y érde1i1eket. 

Az a1nidazofen és i11t.ermedierjei, vala1nint a 
fenolftalein üzemesítését még 1949-ben elvégezték, 
és már a lrövetkező évben jelentősen csökkenteni 
lehetett e két klasszikus gyógyszer anyag importját 

A feladatokat hatalmas erőfeszítésekkel sike
rült a Chinoin lelkes dolgozóinak folyamatosan 
megoldaniuk 1953-ban mái 4,8-s'er, 1955-ben 
már 6,4-szer annyi -,lolt a termelés érték:e, mii1t 
1948-ban. Emellett az exportált termékek aránya 
az 19i8 évi 10%-ról 1953-ban már 34%-ra nőtt, 
1955-ben pedig 45%-ot élt el A beruházások ösz
szege közel se1n i1őtt ilyen ütemben 

A növekedésnek ilye11 jellege elsősor ba11 a szoci
alista termelési mód előnyeivel magyarázható.. A 
munkaverse11yek, az újítási n1ozgalom, az eg:yéni 
és közösségi érdel{ szoros kapcsolata nélkül nem 
szület,hettek volna ilye11 eredmén:yek. 

Az 1948-ban beruházott összeget 100%-nak Yéve 
1951-ben 215%, 52-ben 175°/o, 53-ban 159%, 
55-ben 182% volt a beruházások értéke 

A tern1elés fejlődésének jelle1nzésére érdemes 
összehasonlítani néhán,y an;yag gyártott mennyi
ségét és r1éhány inutatószán1ot a háború előtt és 
az államosítás utáni időszakban : 

2. diag·1on1 

1938~ 100% 

1958~875% 

875 

100 

rn 
1938 1958 

A„cct1l'3zalicilsav-t(,rniclé'3 a háború előtt és 
1958-ban 
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1958=2940% 

100 
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I-'apa·r:r,Júú·unllclo1id-tennelés a hábo1 ú előtt 
és 1958·-lJan 

1938c~ 100';, 
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3. diag1·a1n„ Villa1no:i energia felhasználás a htibo1ú előtt 
és 1958-ban 
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4 diag1ani. A ternielt niennyiség és a ternielékenység 
alakulá8a, az 1951-1960. években 

De az ország lak:osságának 11övek:edő gyógyszer
igénye és az export fejlesztésének gazdasági szük
ségessége egyaránt sürgette a további fejlődést 
További serkentője volt a gyógyszeranyag és 
gyógyszerkészítmény gyártás minőségi fejleszté
sének az 1953-ban megjelent V.. Magyar Gyógy
szerkönyv is. Az új Gyógyszerkönyv pontosan 
előírta az addig meglehetősen lazán lefektetett 
minőségi k:övetelményeket, és korszerű összehason
lító módszereket vezetett be azok ellenőrzésébe. 
A Chinoin gyár, főként pedig annak Analitikai 
L<ibmatóriuma sok értékes tapasztalati adattal 
és kísérletes munkával támogatta a Gyógyszer
könyvszerkes~tő Bizottság munkáját 

1951-ben a gyáI vezetésében is1nét változás 1,cövet
kezett be. Somfai Zoltán helyett Darvas József, 
a gyár régi munkása lépett a vállalat élére, majd 
néhány hónap múlva a ]l{űszaki Gazdasági Ak~démiára 
küldték tanulni ; távo1létének 2 éve alatt, 1953-ig 
Kő.szegi .Gyula- látta el az igar,gatói teendőket. 

~ó,,_ gyógysze1ipa1 végte1mékeinek tekin.thető haszná
latia kész gyógyszerkészítmények a fejlesztés során 
különleges problémát jelentettek. }1íg ugyanis az ilyen 
készítményekr'e vonatkozó belföldi igény a társadalom
biztositás körének és szolgáltatásainak bővülésével a.la
posan megnőtt, az expoTt ezen a te1 ületen jelentékte
lenre esett vissza Ennek a jelenségnek az okaival a. 
Gazdasági Főtanács 1948-·ban foglalkozott- ugyan, de 
a lényeges javulás csak a :1fEDI?líPEX külkereskedelmi 
vállalatban bevezetett _új vezetési módszerek és a 
gyógyszergyárak képviselőit átfogó ún igazgatói ta
nács munkája nyomán 195 7-58--ban kezdett meg
indulni 

A gyógyszer-készítés technológiája és az erre irányuló 
kutatómunka alapos füjlesztésre szo1 ult, mert ezekkel 
a kérdésekkel korábban nem foglalkoztak szer'\ezetten. 
Ho~y a lemaradást pótolni lehessen, a másik két 
budapesti gyógyszergyárhoz hasonlóan létrehozták a 
gyógyszertechnológiai kutató--laboratóriumot 
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A Gyógyszeripari Kutatóintézet létesítése és 
egyre hathatósabb segítsége a gyógyszeranyag
gyártmányok fejlesztésében éreztette hatását .. Se
gítsége lehetővé tette a sztreptomicin és oxitetra
ciklin, valamint a gyomorfekély gyógykezelésére 
alkalmas Pepulsan, majd az első magyar per os 
anlidiabeticum, a Buca1·ban üzemesítését 

A gyár saját kutatói is számos új készítmény
nyel gazdagították gyógyszerkincsünket ebben az 
időszakban ( Fonurit, - higanymentes húgy hajtó, 
Pe'l'novin - élénkítő hatású antihisztan1in a.n:vag, 
Salvoseptyl ( arninobenzolszulfamido-tiokar bamid) 

Ennek a kivonatnak a keretei korlátozottak, ezé1t 
fentiekben csak kiragadott niozaik-köveket mutathat·· 
tunlc be a Chinoin fejlődéséről, egyik-másik készítmény 
kialakulásának körülményeiről Az államosítást követő 
rövid néhány év alatt a termelés megsokszorozódott, 
megindult a viszonylagos rilűszaki elmaradottság fel
számolása A Chino1'.n dolgozóinak jó munkájáé1 t ismé„ 
telten elnye1 te az élüzem címet, majd a Felszabadulás 
Serleget, ami országosan is kiemelkedő teljesítmény 
bizonyítéka. Jó munkájáért több dolgozó réSzesült 
Kossuth-díjban, pl dr F ö 1 d i Zoltán és K ő n i g 
Rezső kutatón1érnök, Pán ezé 1 Sándor művezető ; 
még többen részesültek kormánykitüntetésben 

Az 1956 évi át111e11eti visszaesés után a 
Ghinoinban a rend példás gymsasággal helyre
állt, és az 1957. év termelése 43%-kal nagyobb 
volt, mint az 1956. évi és 37%-kal nagyobb, mint 
az 1955 évi Ezen belül az 1957. évi export 23%
kal haladta n1eg az 1956„ évit, és 111egnőtt az ex
portált kész g:yógyszerek arányszáma, bizo11yítva 
a megfelel5 propaganda é1tékét . 

A második háro111éves tervet n1egelőző években 
fontos új területre terjedt ki a Ghinoin munkája. 
Nevezetesen már 1955-ben megii1dult az első 
magyar daganatellenes szer, a Degranol üzemi 
gyártása. 

A niásodik hároniéves te-rv 1958-ban vette kez
detét, és toYábbi nagy eredményeket hozott 
1958-ban 41 %-kal, 1959-ben pedig 78%-kal ha
ladta meg az összes termelés értéke az 1957 .. évit 
A munka termelékenysége ezekben az években 
123, illetőleg 141 % volt (az 57 évit 100%-nak 
véve), és az export is kereke11 n1ásfélszeresére nö
vekedett 2 év alatt. 

Ezekben az években került forgalomba két új 
nagyhatású higanymentes húgyhajtó: a Ghlorurit 
és a Hypothiazid; ezek közül az utóbbi kiváló 
vérnyomáscsökkentő szer is. Az új en1bergyógyá
szati szerek kifejlesztése mellett a Ghinoin állandó 
feladatának tartotta az állatorvoslás ellátását is 
megfelelő készítményekkel. Ugyancsak a legújabb 
időkben fejlesztették ki a gyár szakemberei az 
oxitetraciklint tartaln1azó Tet1 an k:észítményeket, 
köztük az oxiteraciklin szintetikus pirrolidino
metil szárniazékát, inely aszkorbil1savval együtt 
intravé11ás Tetra.1i kezelésre alkalmas. l\1indezek, 
valamint az itt nem említett számos eredmén v
mutató fejlődése tette lehetővé azt, hogy a Gl~i
noin 1959 május l-re teljesítette a második három
éves terv legfontosabb előírásait, és teljes erővel 
készül az 1961. január l-én kezdődő második öt
éves terv- n1egvalósítására, m~ly során a g:yár 
rekonstrukciója lén,yegében megva.lósul, és ezzel 
fejlődésének egészen új korszaka kezdődik meg. 

Jellemző adatként említhetjük meg ebben az 
időszakban, hog,y a Chinoin teljes te1111elésének 
52%-át exportálta, és termékei a 11 szocialista 
államon kívül 34 tőkés ornzágba is eljutnak. A:z, 
export 52%-át alapanyagok, 48%-át kész gyógy
szerek tették ki Ezen kívül a Ghinoin termékei 
elégítették ki a teljes belföldi gyógyszerfogyasztás 
20%-át 

J1unlcavi'3zonyok, jóléti intézn<ények a. felszabadulás 
után 

.A. Chinoinban ma már több munkahelJen be\ czctték 
a ·ÍÚ órás munkahetet változatlan fizetés 111e1lett. 
A dolgozóknak tiszta, rendes ebédlő áll rendelkezésre 
A.z ebédköltség jelentős részét a vállalat megté1íti. 
_A._ gyári óvodában 86 gyermek kap állandó ellátást és 
sok gyer1nek részesül kedvezményes üdültetésben 

A gyárban állandó orvosi szollsálat, naponta üzem
orvosi rendelés, valamint fogászati és bőrg·yóg; ászati 
szakrendelés is van 

_A._ szakmunkásképzés, vala1nint a minden szín\. ona
lon folyó to\.ábbképzés, a kultu1ális és spo1t-te\·ÓkB1i-y" 
ség hathatós támogatása szintén a dolgozók jólétének, 
egészségének, életszínvonalának állandó javulását szol
gálja 

A relconstlukció 

A Ghínoin történetének eddig ismertetett rész
leteiből - melyek szükségképpen kmántsem 
nyújtanak teljes áttekintést, hanem csak 
bizonyos általános képet - láthatjuk, hogy a 
fejlődést általában a pillanatnyilag fölismert szük
ségszerűség sarkalta) a bé5vítést főként toldoz
gatás szolgálta .:\. tervezésre 1endelkezés1e álló 
rövid idő, és a. 1negvalósításra. fordítható szeré11;y 
beruházási keretek miatt egyes üzen1ek bizo11y 
sok:szor már az építés so1á11 elavultak. Napjai11k
ba11 először alakul ki a gyár egész szerv-czctére, 
felépítésére és termelésére kiterjedő távolbaható 
újjáépítési terv, mely a gyártásfojlesztés elsődleges 
szempontjain kívül teljes mértékben figyelembe 
veszi a legkorszerűbb n1unk:ahigié11és követel
ményeket, sőt az esztétikai szen1pontokat is 

A rekonsi:.rukciós terv alap\>ető feladatait a l_cövet
kezőkben jelölték meg : 

1. g)ökeresen meg kell javítani a munkavédehni 
és tűzbiztonságj helyzetet; 

2. jelentősen fokozni kell az egy fő1e eső ie1molést; 
3 tovább kell javítani a készítmények nünőségét; 
4. döntő n1é1tékben meg kell javítani u g~.{u dol-

gozóinak szociális és kulturáliR helyzetét ; 
5. biztosítani kell a lehetőségeket a gyógysze1kut.ató 

és üzemesítő inunka meggyorsítására, a kész g-y ógy
szerek választékának bővítésére ; és 

6 ki kell alakítani a gyár esztétikai szempontból 
is kifogástalan küLc;ő alakját. 

_4.z épít-észeti inegoldások minteg;y 60 é\.1e 1á fogják 
nyo1nni bélyegüket a Ohino-in új arculatára Jellemző 
lesz az eddigi eg:yszintű építkezés helyett a többszintű 
építkezés, az alacsony bódé?ZtJIŰ rögtönzött üze1ni 
épületek helyét a függőleges sze1kezetű magas üzemi 
csa1nokok foglalják el. ~;\.. telek beépítettsége a hasznos 
légté1 hathatós növekedése inellett jelentősen csök
kenni fog 

A gyógyszerk~szítés fejlesztése ke1etébe11 is fűko
zottan gépesítik a feldolgozás folyamatait, és külö-
11ös gonddal készítik elő a.z a.szeptikus injekciók 
(oldat, poran1pulla), a.z aszeptikus sze1nészeti ké
szít1nények (sze1ncsepp, sze1nkenőcs), vala1nü1t a 
kolloid- és plasztikus gyógyszeralakok (emulziók 
szuszpenziók, kenőcsök, végbélkúpok) gyártásának 
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korszerűsítését, valamint a csomagolás gépesíté
sét, n1ert ezen a területen különösen sok a pó
tolni való. 

A fojlődés egyik fontos üánya a gyártási prnfil 
fokozatos tisztázása Mint láttuk, a Chinoin 
50-éves törté11ete során - a főirá11jt jelentő ember
és állatgyógyászati készítményeken kívül - igen 
sokféle vegyi anyag : harci gázok, növényvédelmi 
cikkek, finom- és orvoslaboratóriumi vegyszerek, 
vegyipari közbenső termékek gyártásával foglal
kozott .. Ezek közül a Chinoin már eddig is fokoza
tosan átadta azokat, melyek gyártására n1ás vál-· 
lalat berendezkedett. A rekonstrukció során ebben 
az irányban is tovább halad a fojlődés azzal, hogy 
fokozatosan más gyárak yeszik át a gyógyszer
anyag gyártáson kívül rnás célra is használt,nel1éz
vegyszernek tekinthető szerves közbenső termékek 
gy~rtását. 

Igy a fojlődés során Yiszonylag is egyre több, 
ún. finomabb gyógyszerkémiai művelet (ciklizálás, 
gyíírűfeh1yitás, szubsztituciós reakciók:, cukorké
miai reakciók biológiai oxidáció stb.) foglalhatja 
el a k:én1iai alapn1űveletek (diazotálás, klórszul
fonA.lás, 11alogénezés. a.cetilezés, nitrálás, szulfo
nálás sth.) helyét, ami a fejlődés eddigi irányának 
teljesen megfelel 

Az elmondottakban a G1hinoin gyár tö1 ténetét az 
50 éves évfo1dul6 alkalmából a gyá1 vezető szak
en1berci által eg:ykorü hiteles okiiatok (iparigazolvá·· 

nyok, Jegyzókonyvek, merleg-bEszámolók, a Központi 
Statisztikai Hivatalnál megórzott adatok, '\-állalat
vezetői havi jelentések, tervek) és élő személyek 
visszaen1lékezései alapján összeállitott munka kivona
tát ismertettük, l\ieg vagyunk győződve arról, hogy 
annak a bivatásszeretettől áthatott félszázados küzd-e
lemnek megismerése, amit a Chinoin gyár dolgozói 
kezdetben a tőkés verseny nyomása alatt, később a 
szocializmust építő ország szükségleteinek kielégítése 
érdekében folytattak, valamint a kapitalista környe
zetben, majd a szocializmust építő ország viszonyai 
között elért eredmények egybevetése nemcsak a magyar 
gyógyszeripar dolgozóinak, hanem egész gyógyszerel
látásunk minden munkásának értékes ösztönzést ad 
arra, hogy munkáját teljes öntudattal folytassa népünk 
gyógyszerellátása és népgazdaságunk fejlesztése, élet
színvonalunk további emelése érdekében 

Dr Láng Béla 

SUMMARY 
Tbc Ohinoin Worlcs of Phar1naceuücal and Ohernical 

Products, one of thB u1ost important institutions of its 
kind in East f.1-iddle-Europe celebrated this )'Gar the 
50-th anni\·ersar\· of its foundation On this occasion 
the history of ~the reno-wn undertaking is b1ea.fly 
re\-Íe\\·ed on the ground of a more detailed paper com
poscd b-y somc managers of the factor;,- based on autho
riative licences, concessions, original protocols and 
other authE-;ntic documonts The developmcnt \vas 
throughout direuted iov.ard spccializt1tion in thc n1anu
facturing of pharma0eutical protlucts rathcr ihen p10-
ducts typica.l to th0 hea\-)' chen~ical industrJ- I'his 
trend is emphaziscd in the planned pc1specti"\e of this 
iapidl)- g101\ing base of the Hungarian l")harniaeeutical 
suppl:v of g1-eat t=:conomic in1portance 

dVÚ'-ek - kiizlR-ntiltUJek 
GYÓGYSZERÉSZOKTATÓK TANULMÁNYÚTJA LE.l\GYELORfZÁGBAN 

_A, kölesönös n1egértést, egyn1ás munkájána-k 
hatékonyabb megismeiését, a baiáti kapcsolatok 
elmély:ítését legjobban a kölcsönös látogatások 
segítik elő Az utóbbi években országunk és a 
baráti államok közötti kapcsolatok méginkáhb 
elmélyültek Ez tette lehetfüé, hogy a nyár folya
mán a Budapesti Orvostudományi Egyetem Gyógy
szerészkarának olrtatói ta11ulmán_yútra utazl1attalr 
a Lengyel Népköztárnaságba. 
r. A hosszas szervezés 1960. július 19-én vált 
valósággá, amikor a varsói gyors 32 tagú csopor
tunkkal elindult a Nyugati pályaudvarról 

Az egész napos utazás a rekkenő hőségben kissé 
megviselte a csoportot. Annál kellemesebb, de 
egyben meglepő is volt, amikor 21 ó;a körül 
10-12 C0 -ot mutatott a. hőmérő a lengyel határ
állomáson .. Az útlevél és vámvizsgálati formaságok 
ntán elektromos vontatású gyors,-onat >itt ben
nünket Varsó felé 

A 1rarsói pályaudYarr-a 20-án 5 óra után ér
keztünk meg szitáló esőben. Itt az Orvosegyetem 
Gyógyszerészkarának képviselői fogadtak. A hosz-· 
szú, fárasztó, közel 20 órás utazás után jóleső volt 
gondoskodásuk, amikor elhelyeztek a várakozó 
autóbuszban Szállásunkra érkezés előtt kis kör
sétán megmutatták a várost .. Igen örültünk, hogy: 
láthatjuk az ébredő nagyváros Budapesthez hason-

lóan inozgalmas, de kevésbé rohanó életét, UJ, 
modem házakból álló szép utcasorait.. Az egyes 
helyeken még itt-ott látható - de mind kevesebh 
- 101nok azonban n1induntalan e1nlékezetünkbe 
idézték a háborá solr szenvedését 

\T endéglátóink a varso1, szépen berendezett 
Nemzetközi Diákszállóhan helyeztek el. Itt min
den szoba felszereléséhez rádió is tartozik Fo!yo
só11ként ffu dők, zuhanyozók, valamii1t ebédl6, 
kultúrterem televízióval és az alagsorban hár
helyiség teszik teljessé a kényelmet 

Rövid pihenő ntán megtekintettük a Gyógy
szerészkar néhány intézetét, íg,y a Gyógyszerészeti, 
a Gyógyszerészi Szerves Ké1niai, a G:yógyszerészi 
Analitikai és a Mikrobiológiai Intézeteket. Min
denütt röviden isn1ertették az intézet feladatát, 
munkásságát, hemutatták helyiségeit, folszerelését 
A sok felmerülő szakmai kérdésre kimerítően és 
készségesen válaszoltak 1 

Az intézetek jól felszereltek, személyi ellátott
ságuk is megfelelő .. Sajnálatos, hogy mindezt ny:á
rnn láttuk, amikor az oktatás szünetel és a szabad
ságok miatt részbe11 az intézeti inunka is kevesebb„ 
A látogatás a Gyógyszerészeti Intézet vendéglátá-

1 . Az oktatással, jJletve a lengyel gyógyszerészkép
zéssel külön közleményben foglalkozunk. 
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