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Gyógyszergyúrtús Debrecenben, 50 éves a Biogal Gyógyszergyúr 

Di: S::taricskoi f:"cre11c 

A ,r;yágys::erés::et t11do111á11yos alapfuil a ké111iu ud!o l;S oktatásúnak jelent/lségt.;f 
c/c)s::6r ho::ánkhan a clebreceni Rejórinátus Kollégiiun !11clás lanára !-for1·a11i fs/1'Ón 
is111erte.lcl. A Re.r-Gyógys::crrár a 111/Í/t s::á::od elsli él'li::ed<..;hcn kc::d1c el 111i'ik1'idé
sé1 a ciris rároshan és kés:it111l;11ycik \·éc(jegyi·ii! o hir11c1·cs JHY!f'ess::or ki'/h;I li11s::-
11ú/1ák. :\fúr ('sak ke1·csc11 ('lldi;kl'.::nch arro. hogyan ds nli~i·cn sor.~/'ord11/rí/;011 kc
rcs::tii/j~j/iidiitt ki ehh(i/ a kis 1·id1.:;ki polikáhál o L)chreceni (J1·rigy.1·:c1;~.'YÚ1: 
,./ .Vagycrdli lis:::lo lc1·egr~ft;ll L;.1. a::: egyctcnu!k i·o1r::.6jc/c11/!)tl;ll kii·ij/ u !1idl"gllli/10„ús 
poli!Ílü!i hungulutnak kr'is:/i11hc1/i. hog1· u pc11icil!i11 P .. \'lil'ilf /_);,_)1r1.:·cc11hc 1clc11ilcrrék. 
.)':t1kL·111hcrci11kcf dicsc"ri. hogy !1u1nuruhh g_1«í1·1ha111111k i.fe1111c11í/i n11rihioíik11111or 
.\lu:{rarors:,ígon, JJ!Ílll a .\/orsholl-rc1Thc11 J'l;s:csiilr'i s::on1s:c'·dos úlla1nok. ..J kl;I 
g:rúr r'iss:c1·ontí.wíi·a/ h;tesilclt Biogol G)·ágys:c1gyár (f hiotcch110/rigioi ú1011 clr'íúl
litolt fl.'!"11/L;kck l;S galc1111si kc:s:i1111c;nyek há:is \'á/lolatá1·á JL:ilr'id(Jft. :/ prii·oti::ácir.i 
11hÍ11 u D iogul i11regrúlrído!! o TI:' 1 :./ -csojlorr 11c111:etkr'i:i ku11c1·oldtn:1uls:crc;hc . 

.'l gyágys;.erés;.et és a ké111ia egyuuísra 11taltstÍga n1ia nlcghccsült tudo111únnyú \'Últ és be\·onult az cg)'C
tc1ni oktatúsba. Bór a XIX. szúzadtú! a gy\·igyszcrészct 
a kén1iútól kezdett külön ll\Lin júrni. 111égis a gyógysze
részet tudo1núnyos ahipjait vúltozatlanul a kC1l1i;1 <1dta. 
Tudo1núnytürténct i dok u 111cnt u 111\ 1 k ka l i ga?\l 1 ha !('1. 

hogy a tcn11észettudo111únyok nktatúsúnak jclcnti'iségét 
!eghan1arabb a protcstúns röiskol~ík (Debrecen. ;\laros
\·úsúrhe!y. Nagyenyed. Púpa. Sún1:-pat<1k stb. J is111crtCk 
!Cl ~Iagyarnrszúgon. 

:\ szervezett orvos képzCs :vlngyarurszúgon a nagy
szo1nbati egy·ctcn1cn kczdödütt. 111clynck hatúskürét 
1772-bcn a gyógyszcrészctre is kitei~jcsztctték. Ezt kö
\'etlícn a gyligyszcrészck \'izsgúztatúsúra is - a késöbb 
Pestre óthelyczctt - clsö cg)'Ctcn1ünk \·ll]t hivatott. Ez 
az intézkedés az t:lsö lépés \·ült annak irúnyúba. hogy 
hazúnk egészségügye európai szín\'onalú [ 1 ·1 fcjlödési 
p~'ilyún induljon cl. 

Ebben n korban \·i\úgszene kezdett egyn1ústól clkü
llinülni az orvosi és gyógyszerészi fogl~ilkozós. ~vlcgjc
lcntck az ön.úlló gyógyszertárak. 111clyck \aboratóriu-
1nai jól i"clszct\:!t kisipari n1ühclyck Yoltak .. -\ paracel
susi !anokat folytató c11·\·osoknak Cs gyógyszerészeknek 
köszönhető. hogy a X\'II. szúzadtól kezdödöcn a ké-

Hazúnkban a kén1ia tanit{i:-;út elsiiként a [)...-:brcccni 
Rcfonnútus l(ollégiun1ban !/01,·uni lst1·áu [2. 3] 
( 171 ~-1786) kezdte e!. aki a korabeli szokúsoknak 
n1egfcle!licn orvosi és teológiai doktorútus{lt Búzclbcn 
szerezte. Tevékenységének szinv(lnalót legjPbhan az 
l 777-ben latin nyelven 111cgjc!cnt klinyvc al<ipjún itél
hctjük n1cg. inclybcn :i Nagy\·úr:1d n1cllctti . .111c!eg \'Í-

zek" analízisét és különbö

J. ábra .. ·I /Jiogal (1)·ágys';;e1:t:J'ár eredeti fl/épii!ete 

zií súk tu\ajdnnsúg;iit igen 
~ilap()San isn1t.'rtctte. :\ k(\l
légiurnh~111 n1cgörzött szú111-
lúk tanúsúga :-:zcrint l·!atvani 
nen1c:-ak isn1crte. dc ldsérle
tcihcz n1úr fel is hasznúlta a 
súsa\·at. a kénsavat Cs a sa
ICtron1sava1. E1nt:!lctt a deb
receni professzor a 111ate111:1-
tikúhan és csillag{1szatban is 
igen sz~·leskürü júrtass~·1gga! 
rendelkezett. e!ektr(11nussúg
tani kísérletei 111ia1t a h:1h(l
nús en1bcrck éirdl'1ng(is. lu
nútikus J~!at\·ani professzor
nak nc\·czték. „\ kol!Cgiun1-
han ké:-libb n kén1i:i 111<.1-
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gyarnyclvü oktatúsóra Kerekes Ferenc kapott 1negbí
zóst [.2] .. ~\z ö ncYéhcz füződik a ké111iai clcrnek tenné
szetéröl 1S19-bcn né1net nyelven 1negjelent könyv, 
an1cly akkoriban nagy érdck!ödést keltett. 

,A..z e111bcriség növényi eredetíi készítrnényeket a 
gyógyúszatban régóta alkahnaz. Ez a túrgya t\lé/ius:: 
.!uhás: Pé1er dcbn.::ceni refonnútus lelkész [ l] orvos
gyógyszcrészi 111unkójúnak, a legősibb tnagyar füves
könyvnck. Ezen 111unkússúgúval a szerző a gyógynö
vény-és drogisn1cret alapjait rakta le ivlagyarorszúgon. 

.·t 111ag_1·ar ~!.(_rógys';.eri•egyés-;.eti i1urr !da/akulúsa 

\''ilúgszcrtc a gyógyszerkészítés a gyógyszcrtúrak 

kivúltsúga volt évszúzadokon keresztül. .D..z üze111szcrü 
gyógyszcrgyúrtús az egykori patikúk szerteúgazó tevé
kcnységébl)I t~jlödütt ki. J(lasszikus példa erre a több, 
111int húrornszúz é\·vel czelött a 1'/crck-csa!ád [4] 
( J)annstadn últal alapitott patika. a1nely 111a 1núr n1ulti
nacionúlis gyógyszer- és \'egyszergyúrtó cCgként van 
jelen a \'Íl~ígpiacon. 

I·Iazúnkban 1867-bcn Budapesten alapítouúk az el
ső gyógyszerészeti készítn1ényekct elöú\lító Kö::prn1ti 
Alogyar G,rógys:cré.-:::e1; és Aiih·eg>·és::ea r·-á//o/atot 
[5]_ tnelynek tern1clését neves gyógyszerészek irúnyí
tottúk. A.bban az idöben csak Londonban és Púrizsban 
111üküdütt hasonló tcrn1ékckct gyúrtó vó!lalat. Igaz, 
hogy ez a cég negyvenöt éves 1nüködés utún 111egszünt. 
dc úttörő tevékenységével példút n1utatott újabb vúlla
latok létesítéséhez. \la\ójúban a hazai gyógyszeripar 
n1egteren1tése Rh:llfcr Gedeon [6] ( 1872--19.+-i) gyógy
szerész nc\·éhcz füződik. aki vá\lalkozúsút Budapesten 
az Üllöi út és a i'vlúrton utca sarkán lévö Sas-gyógy
::-;zcrt<irhan 1901-bcn kezdte el. Első saját organoterá
pi~is készít1nénye az állati 111cllékveséböl kinyert odre

nulin \·olt..~\ ter111eléshcz ha1narosan a patika laborató
riun1a szüknek bizonyult. ezért 1907-ben 111egalapítot
ta a Ricllfcr Gedeon Vcgyi..'s:cri Gyárat (késöbb l(öbú

nyai GyLíg).'szcrórugyür. jelenlegi neve: Richter Gede
on f\t.). Ezt követ[icn R.ichtcr ligycln1c a hazai gyógy
nö\·ény alapanyagok hasznosítúsa felé Cordu!t. Ennek 
köszönhetlicn születtek 111cg a szívgyógyúszatban 
hasznólatos digitólis és a szülészetben a!kaln1azott 

anyarozs-alkaloid készíttnények .. A. gyúr n1ai napig 
Corga\111azza szintetikus készítn1ényét a /{ahnopyrinl 
és a l(ij1erol J~rtötlenítöszcrt. 

,L\ Richter-gyúr a hannincas években n1úr az öt vi
lógrészre kite1jedö képviseleti hálózattal rendelkezett 
Cs közel szúz orszúg gyógyszcrtúraiba juttatta cl ké
szít111Cn)'eit. lVIanapsúg a vúl\alat tevékenysége szá
n1os honnon-készít111ény. gyulladús csökkcntö, sziv
és érrendszeri stb. 111egbetegcdCs gyógyitúsára alkal
n1as szintetikus hatóanyag Cs gyógyszer e!öúllítúsúva! 
kapcsolatos. Ezek között is az egyik legsikeresebb te
rület a szújon út szcdhctö fogan1zúsgútló hatóanyagok 

gyúrtúsa_ a1nely a vilúg tennelésCnek l Ql~,~J-út adja [6]. 
A Richter alkalmazúsúból kilépett fial( Emil vc

gyész1nérnök [7] 1913-ban alapította a Cliinoh1 

Gyógyszer és Vegyés::eti Ter111ékek Gyárat (jelenlegi 
neve: Chinoin Rt. - a Sanoli-Synthelabo vúllalatcso
port tagja). Kéniikus körökben isn1eretes. hogy \\Tolfot 
baróti és gyü111ölcsöző szakn1ai kapcsolatok füzték a 
n1agyar szerves ké1nia alapítójához Ze111p/én Gé::áho::. 
r\ vúlla\kozús kezdetben különböző szerves intern1edi

crek elöú!lítúsúval indult Az I. vilúghúború alatt harc
igúzok készítésével is foglalkoztak. de igazi fellendü
lést a szalicilsav gyúrtása és a görcsoldó hatású papa
verin ipari n1érctü szintézisének n1egoldúsn crcd1né
nycztc. Ezen kívül a C'hinoin-gyúr tennékci között 
húgyhajtókat. altatókat. szulfonan1idokat. horn1ono
kat. \'itatninokat stb. talúlunk .. '-\ IL \·i!úghóborút kö\·e
töcn ugyancsak itt ol<lottúk 111eg a penicillin ipari 1er
n1elését. n1el:ynck nagyüze111i elöú\lítúsúra Debrecen
ben gyúrat létesítettek (lúsd későbbiekben). 

,~\ svájci érdckeltségü IVi11ulcr l?t (késöbb EG'{"f. 
n1ajd EG[S Gyógyszervegyészeti Gyúr: jelenlegi neve: 
Egis Ciyógyszergyúr Rt.) [~l szintén a !'övúrosban jött 
létre. Ezt a vúllall-::ozást elsősorban gycnnektúpszerek 
gyúrtúsára Cs forga\111azúsúra alapítottúk. 

1936-bnn n1ár több. tnint húsz kisebb nngyobb 
gyógyszervú!lalatot tartottak nyilván ivlagyarorszú
gon. azonban ezek közül csak kettő volt vidéken [9]. 
Sajnos az arúnyok az elinúlt hét é\·tized alatt sein na
gyon vúltoztak n1eg. 

A.z egyik vidéki üzen1et a !Jehrcccn/Jc:: közeli 
Tiszavasvúriban ( korúbban Büdszentniihúly) ..1 lkaloi

do ús f'égyt!s:eti Gyár (jelenlegi neve: lC'N l'v!agyaror
szúg Rt.) néven létesítették. i\ \'úllalat alapitúsa a zsc
niúlis. vidéki patikus /\abai· János [10] ( 1896-1936) 
,·ilúgraszóló talú\n1únyúnak köszönhető, n1ellyel az ér
téktelen. szúraz n1úksza\111úból (szúraz 111ákgubóból és 
szúrúból) n1orfint lehetett kinyerni. r\ szabadnlo111 je
lentőségét a nö\·ckvő tennclési adatok ignzoltúk .. Az 
A lko/uida-gyár 1927-bcn n1ég csak 1. 7 kg nyers 111or

lint úllitott clö. dc 1933-ban múr 197 kg-ot. az 1940. 
C\·i tennclés pedig rnúr c!Crtc a 2 tonnát. 

r\ n1ásik vidéki gyógyszergyúr clödjc szintén pati
ka volt Debrecenben. an1clyre 1núr csak az előttünk jú
ró. szakn1ai korosztály en1!Ckczik. Lokálpatrióta érzcl
n1ünk azt sugallja, hogy az ide vonatkozó publikúlat
lan dokun1cntt1n1okat !: l l a. b] nen1 szabad veszni 
hagyni. 

.·í /?ex: Patik.ától a Debreceni G)·óg_rs-:.ergyárig 

l(orabcli adatok szerint Rex r:crenc hajdúszobosz
lói gyógyszerész 1908 SZL'pten1berében kapott Debre
cenben gyógyszeráru kereskedésre engedélyt, an1ely 
/{ú:ponli Drogéria Társas Cég néven került a cégbíró
s[1gnú! [_ 12] bejegyzésre. ,A,. társaság h[tron1 gyógyszc-
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részből (Rex F'ere11c. Aíurakö:::i Lás:::ló, Grós::: J\Tagy Fe
renc) úllt és a \'Úrosi hatóság a gyógyszerkészítést a 
I-latvan utca 2. sz{un alatt, n1íg a kereskedést a Piac ut
ca 20. szón1ú húzban engedélyezte. Laboratóriu111uk

ban Debrecenböl és környékéröl szánnazó gyógynövé
nyekből galenusi készít1nényeket (kivonatok, fözetek, 
tinktúrúk stb.) [ 13] úllitottak elő. Gyógyszer és kozme
tikai készít1nényeik cín1kéin 1-fatvani lst\'Ón professzor 
képe szolgált véd jegyül [ 14]. A Gyógyszerészi Értesítő 
és Gyógyszerészi I(özlöny 1912-es évfolyarnában vál
lalkozúsuknt 111úr n1int /-faf\'ani Laboratóriunzot nép
szerüsítették. 

/\ kö\'etkezö évek során a te1jeszkedö laboratóri
un1 többször cserélt telephelyet Debrecenben .. A...z 
ÜZC!11 rejlödés~hez az idősebbik testvér. Rex SándcJJ; 
neves kéinikus f.11 a] (Budapest) csatlakozúsa az 
1920-as években nagyn1értékben hozzájúrulL 1921. 
jelentös vültozüst hozott a vú\!a!kozús életében. 111ert 
a Takarék és I~Iitelintézct TZt. Debrecen a I(özponti 

Drogéria Rex Ferenc és társai debreceni céggel rész
\·énytúrsasúgot alapítva létrehozta a /)1: Rex Clu:nziai 
Cl.rúr L;s C~1«Jgyúru-11agykt:rcskcdés Rr.-t [_ 15]. Ebben a 
bankérclekelt:-;ég a részvények 5-L5{~,u-ú\·al. a JZex
testYérck pedig .:.!.5.5c~_,;i-úval rendelkezett. Terveik sze

rint az új vúllalkozúst s~~jút és tnúsok últal elöúllított 
gyógyúruk és vegyészeti készít1nények, készülékek 
kereskedésére kívúntók kite1jeszteni. 1\ vállalkozús 
jól prospcrúlt és \ 926-ra a H.ex-teSt\·érek és a réSZ\'é

nycs gyl1gyszcrészek n1cgszcrezték a részvény'ek 
többségét. Ennek cred111ényeként a cég ne\·ét Gyógy
_„;:crés:ck Rés:::1·(;11_i·társusúg Dr Rex c·/icnliai G_vár és 

G_1·<íg_1·cir1t :\'og_1·kcrcskcdésre (Gyógyszerészek Rt.) 

\'Últoztattúk [, 16 J. Legrontosabb tennékeik tovúbbra is 
a galcnusi készítn1én;yek és a neogaleniku111ok (injek
ciók. kenöcsük, tabletták stb.) voltak, de forgahnaz
tak borotva- és gyógyszappnnokat. fogópoló készít

inényckei. illatszereket. liköraron1áknt stb. Ezekben 
az é\·ekbcn kezdték cl a 1nezögazdasúgban hasznúla
tos tcjoltókat. rúgcsú\l1k és dln«:idak irtúsúra szolgúló 
készitn1énycket is clö:íllítani. \laJódi gyógyszerészi 
tc\·ékenységrli\ tanúsk~1dik a gyennekgyógyúszatban 
be\·czetctt. JJij1lochi11 és Di11fupyrin clncvezésü, ízet
len klnin~szúnnazékukra kaptitt szabadahni oltalon1 
! l 7J. !(üzisn1cn, hogy akkor a lúzcsillapító hatúsú. 
undorítóan kcserü izü kinint a f~lnöttck is cigarettapa

pírba göngyöh·e nyelték le. A. lázas gyennekcknek a 
kinint beadni pedig szinte \ehetetlen volt. 

r\ tnúlt szúzad harn1incas éveinek vilúgn1Cretü 
gazdasúgi válságát a Gyógyszerészek Rt. is n1egércz
tc. an1inck az lett az eredn1énye. hogy banki közreinü
küdésscl üsszevontúk a budapesti székhellyel és 
debreceni fióktell.'.ppcl rendelkező - Gyógyáru I<cres
kcdi.:!ini Rt.-\·el. :\z Lij \'óilnlat neve: Rex Gyóg:,vs:cr
g1·úr t..;s (jy1J,r.;:rár11 Kcrcskedc/nli Rr (tovúbbiakban 
Rex (Jyárl. 1ncl:yet a 1nagyaron kívül 1núr angoli fran
cia Cs né1net ny'c!vcn is bcjcgyeztettck .. '\.z egycsitctt 

vál!nlat kereskedehni központja Ri.!X r·crenc \'CZl.'.tésC

vcl Budapesten n1üködött. A. tényleges ipari gyúr
üzen1 viszont Debrecenben a több épületböl ól!ó. t\i 
telephelyén. a Fürdö utca 3. alatt (jelenleg Euvcten1 
sugárút) Rex Sándor irányításával végezte a tcnne

lést. 
A Rex Gyár 1933-ban kapta n1eg a ininisztcri en

gedélyt [ 18] „a kéz1nüves jellegü iparüzést n1eghala
dó gyógyszerek és gyógyszeres készítn1ényck gyár
szeri.í előállításúra''. Ebben az időben. 1nint gyógy
szer-nagykcreskcdö vállalat 111.úr több. n1int 500 
gyógyszertárral úllt kapcsolatban az orszúgban. ,~\ bu

dapesti gyógyszergyárakkal való versenyképesség 
n1egörzése céljúból a debreceniek a fl:j !csztői tcvC
kenységet is erösítették. Így készült cl a vöröskína

kéreg kivonatot tartaln1azó C'orlffJ(/11 néven isn1ertté 
vúlt tabletta [ 19], vala1nint az en1észtést elősegítő 

pepszin. Ez utóbbiból az ország cg~sz szükségletCt cl 
tudtúk !útni. 

Elsöként gyártottak klinikai célra i11:ulin1 és 1j11i-

11111 koncentrútun1ot tarta!111azó injekcilikat. i11fúzil1.s 
(Ringer) oldatot. To,·úbbú c1nlitést érdc111cl11ck 1nég a 
fogászatban és szújsebészt:tbcn alka!111azott helyi ér

zéstelenítő szerek. va!an1int nögyógyászati gyógysze
rek injekciós vúltozatai. 

Rex S,,:fndor 1935-ben ,·úratlanul 53 é\·es kc1rúban 
hunyt el. ezután a tern1clés irúnyitósú\·a! .)'fn1011 Sán

dort bízt.:1k 1neg. 
:\z üzeni a II. világhúburú alatt rendszeresen tcr

n1elt és 1943-ban inúr 92 a!ka!n1azottnak adott 111un
kút. .-\ hóború befejezését követően a nycrsanyaghi
úny és az akadozó cnergiacllútús 111iatt csak szerény 
gyógyszertennelésre volt !ehetóség. Ezért a tern1clés 
kiesést útn1cnctileg étolaj sajtolússal. cukor- Cs 1néz
cirok feldolgozással próbáltúk enyhíteni, inelyrc a la

kossúg részéröl \'<.tlóban nagy Igény n1utatkozott . 
. -\z !9...t7. éyi úlla111osí1úst kli\'ctócn az iparügyi 

\linisztériu111 a Rex CJyúrat a budapesti Richter Cicdc-
011 \icgyészt:ti Gy·árhoz csatulta és a debreceni gyúrtc

lepct jelölte ki a galcnusi készitn1ények orszügPs clt'.í
úllítójúul. .~\z összcvonús utún 111cgszüntctt('L !")cbrc

cenbcn a tablcttázó részleget. helyébe i11.ickc!C1s osz
túlyt hoztak létre. Rex r·c!'l„.'//CL'f az úllan1ositússal 
cgyidöbcn c!bocsátottúk állúsóból [_ 11 a]. F1.::ls~)bb uta

sításra a Chinoinban helyczkcdélt cl, majd 1950-bcn 
Yisszaköltözütt Debrecenbe. ahol l 959-bcn bekövet

kezett halúlúig gyógyszcrtÚr\'ezctőként dolgozott. 
1951. január 1. isn1ét gyökeres rordulatot hozotL 

a111ikor a Nehezipari lvlinisztériu1n a több é\·tizcdcs 
n1últra visszatckintö üzen1ct f)chrccc11i (Jyógys:cr
g1·ár néven önúlló vúlla!attú nyi!vúnította. ;\ követke
ző évben a gyúr n1cgoldotta az eddig iinportból be
szerzett n1agnéziurn-oxid előúl!itúsút. 111ajtl korszcrü
sítették az injekciós üzeinct. .~\ g}'Úr több sz{iz tcnné
kc ugyan kis 111ennyiségbe11 készült. dc néhúny· han1a
rosan elérte a tonnús szintet. 
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2. ábra .. ·I penicil/ingyár a;. iifl•eues é1·e!iben 

1-[orthy-korszakban egészség
ügyi állan1titkúrként dolgo
zott) 1945 utún kegyvesztett 
lett. munkahelyéről az A VH 
elvitte. majd koholt vádak 
alapján hat hónapra elítélték_ 
A penicillin ipari gyártúsára 
vonatkozó technológiai kuta
tások két helyen folytatódtak: 
egyrészt a Krá1nli András és 
Te11c1111anti Káro(1· professzo
rok vezetésC\·cl 111egalakult 
Központi Biok~n1iai Kutató 
Laboratóriumban 1 KÖB!KU
LA ). amely 1952-ben beol
vadt a Gyóg:yszeripari Kutató 
Intézetbe. n1úsrészt a Chi-

".J pc11icilli11 _f'eff'ede;.ése és lur;.ai i1u1ri háttere 

.~\ pc11icillin .·llcxonder /·~fe111i11g l 929·ben közölt 
zseniúlis rncgiigyclését köYctöen indult el vilúghódító 
útjúra r 2 l]. SLak1nai körökben jó! isnltTL hogy az ,.ox
fordi k0n1ikusok" (R. Rob;nson, !:.·. Abraha111, E. B. 
('/1ui11) ffiradsúgos és kitartó fejlesztő 1nunkússúga [22] 
nélkül ez a csodúlatos fcltt:dezés tnlún a feledés hon1ú
lyúba 111crlil1 \·olna. Gyógyúszati cClra c!öszür csak 
19..+ !-hen .:;ikerült nyers penicillint clöúllitani és a kitü
nó klinikai ered1110nyek 1ninden képzeletet l"clühnúltak. 
Enr11:k kü.:;zönlictö. llogy a II. vilúghúborli alatt a legnaM 
gyobb angLil é.-; aincrikai gyllgyszcrgy<irak Cs a leghíre
sebb kutatóintéz1..·tck együttinüködésével kí<lolgoztük a 
pcni(illin 11~1gyüzcn1í c!óú!lítúsút. 

.~\ penicillin k0n1!ai szcrk12zetének re!derítés~vcl 
érekcn keresztül ncgy\·cn kutatücsupurt rog!alkozott. 
n1e!ynt:k crcdn1ényét csak 19-49-bcn engedték publiM 
kúltti [~) 1 

.-\ pt.:1iiLílli11 rt.:ndki\·ü!i gyligyitó ha1ús<.'u1ak híre ha-
111ar h1..júrt;1 <.1 \-i!~·igtil é.:; alka!1nazúsa az urvustttdoinúny 
1\\nc11ctébc11 az é!ntibiutikun1 kors1.ak nyitányát j.Jen
tt:tt1..·. :\ llúbcirúblil \·csztcscn kikcrü!ó \lagyarorszúgM 
11~1k 1_:-; ch:11ii 0rdckl.' \'tilt. hl1gy a penici!li11-gy~1rtús bo
n~. l'du!t !\:!adat~·it u1icUibb incguldja. Ez olyan ren11cn-
1úci1.1:> tcL·hnL-i!óglai és gyligyszcrkinyérCsí feladatok el~ 
;_'d!itutta a;unban a 111agyar szakcn1bercket. n1elyrc ha
zúnkban kurúbban n1~g 11.:111 \·olt pe!du. 

.-\z eJ:.;ó ipari !t..Tl1H:l0sre alkalinas Penicilli11111n 
11<1hlítt111-ur 0s a sztreptun1icint bioszintetizúló S'trcpro-
111yce.1· :;.ri5l'us-t a kitünö ncn1zetküzi kapcsolatokkal 
rcnt.h:lkczi'i \l!'\'(ls-biológus .luli1.n1 8L;h1 szerezte [24. 
25 j ( cgyt.:sck .'ilt:rint köz\·ct!eHü]) 5,'eli11a11 fl·úks1na11-
{(Í/. ..-\ \·is:-z~1c1nk~kc1.i.'1k szerint az t:gyik törzs ho111ok
kultlirúj~il tartalt11a1.ú steril ;:unpullút a kivúncsi vún10-
:itlk c!ti_inCL. arni ti.ibb htlnapi n1unkút adott azutún a 
kutatl1knak. Johan professzor kisl:rleti n1unkújút a Phy
!axia C)Jtóanyagtenne!l) Int~zctbcn kezdte cl. i\·[i\'el a 

noinban Fii/di Zoltán és 
Gerecs .-Írpád professzorok irúnyítúsúval. Szabadulúsa 
utún Johan doktort is ide helyezték a penicillin kísérle
ti üzeni biológiai laboratóriuin vezetőjének. 

r\ penicillin üze111i tcchnológiújúnak ki<lolgc1zúsa 
sorún ipari léptékben kellett 111egoldani a steril, optiinú
lis összetéte\ü túpközeg és csíra111cntes levegő biztosí
tásút a penicillin lennelö 1nélykultúrás tenyészetek fo
lyan1<1tos f'cnntartásához. IZ0111oly gépészeti n1egoldúst 
igényelt a több napos fcnnentúció kevertetése. úllandó 
hö1nérsékletének. pI-I-júnak biztosítúsa. a fcnncnt fo
lyadék szürése és a rendkivül bo111lékony penicillin hi
degen vCgzctt gyors és hatékony (cxtrakciós) kinyeré
se. A. fokozatos lépték növelés sorún szerzett is1ncretek 
alapjún l 9.f9. végén n1cgépült a Chinoinban az elsö 10 
in3 hasznos térfogatú fcrn1cntor és l kg tiszta penicil
lint sikerült elöúllitani gyógyászati célra .. 4.z így szer
zett tapasztalatok n1ár reúlissú tették egy 111agyar anti
biotikun1 gyúr felépítését. r\ penicillin gyúr tcrv12zésé
vel Földi professzort biztúk 1neg. akit késöbb ezért a 
1nunkússágáért l(ossuth-díjja! tüntettek ki. 

,~\ sors iróniúja, hogy a h{1ború utún \'issza kellett 
utasítanunk a \·larshal!-terv nyújtotta segítséget. i\ ... Ia
g::.„arorszúgon 1négis elöbb gyúrthattunk penicillint. 
1nint azok a környező úllan1ok (.lugoszlúvia, Cschszlo
vúkia. Lengyelorszúg), an1c\yek az UNESC:O-tól egy
cgy leszerelt a1nerikai gyúrat [.25] kaptak. 

.-1 llajdúsdgi G.rógys;:ergyár ahtj>Ítása 

.A. penicillingyúr telepítését elöször Szeged környé
kére tervezték. Az elgondolú.st azonban az akkori (Ti
to-ellenes) politikai helyzet n1intt elvetették. Ezutün a 
gyúr épít~sére Debrecenben - a vürossal egyeztetve - a 
Pa!lagi Litjobb oldalún levö 10 holdnyi crdötcrülctetje
lölték ki. E111ellett az erdei levegö tisztasúga és a I)eb
receni Orvostudornúnyi Egyetcn1 (DOTE) közelsége 
szolgú!t nyornós érvként. lvJai is111erctcink szerint ez a 
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dönt.;s kürnyezet\·édel111i szen1pontból netn volt he
lyes. inert a gyárat a vóros ü<lülöövezetébc telepítették. 

. ..\z építkezés 1951. 1nárcius elején kezdődött és ez
zel p<irhuzan1u:->an folyt a készülékek és berendezések 
beszerzése. Ezek egy részét <1 hazai ipar (Liing Gép
~yár) szolgúltatta. :.\z extrakciós tnüveletekhez nélkü
lüzht:tetlen nagyfordulatszún1ú szeparútorokat azonban 
nyugati in1ponból próbálták 1negvúsúrolni. A hideghá
borús politikai helyzet nliatt ezek a berendezések e111-
bargó alá estek. helyette csak tejszeparátorok behoza
talúra \·olt lehetöség. 

Idöküzben a Búnya- és Energiaügyi ~„finisztériu111. 
n1int illetékes föhatósúg. J-h{idúsági G)·(jg.\·s.:e1~g:,·ár né
\·cn 111egalapitott~1 a v[11Jalatot. .~z alapító kinc\·ezctt 
\·czctöi kl\zül S'iírL~r Lrirá111 lön1érnök. igazgatóhclyct
tc::-; \·ult az egyedüli. aki ezt a pozíciót szakértelc111111t.'.! 
é\·tizcdckcn keresztül ellútta. 

:·\gyúr ünnepélye::-; útad~·1súra ! 952. augusztus 20-úu 
kerül! s\1r. {Jelen :-:.nrok írója \·t:gyésztt.'.chnikusként hú
ron1 héttel ké::-;öhb lépett be a vállalat kapujún.) .:\z in
dulús!1l1z a gyúr nninkúsait a túrsadalo111 legküll.inbü
zöhb rétcgcihi)l tobDroztúk és útképzésre a Chinoinb~1 
küldték öket. \'olt köztük egykori föszolgabiró. ügy
\'éd. kiz~ín cgyetcn1ista. földjétö! 1ncgCosztott kulúk. 
kisiparo::-;, prostituúlt stb. Dc a 1nliszaki bcosztúsú vczc
tök ki.\zü! is csak néhúnyan végeztek cgycten1ct. Ezek
kel az e111herekkc! kellett a 111aga,..; színvonalú tt:chno!ó
giai i.-;111crctcki:1 és egy ol~/an ipari tcnnclési kultúrút 
L'lsajúiíttatni. 111clyrc \lagyan..)rszúgL1n korábban 11cn1 
\ u!t példa. 

Szak1nai ,..;ze111pontból ko111oly kihívúst jelentett a 
penicillint bioszintctizúló törzsek tennclökCpcsségé
nck rcnntartú:-;a é:-; fokozúsa. l·[ihetetlen. hogy a gyúr in
dulúsakor 200 NEin1l G-pcnicil\int [2C)] tartaln1azó l'er-
111cntúciókat 1núr jó credn1énynek tekintenék. (.J... fejlő
dést az n1utatja. hogy 111anapsúg a penicillint gyúrtó 
1nultinaci1Jnúlí,..; cégek rnúr 7(l OOO NEi1nl-t tudn~1k pro
dukúlni. l ,-\ korúbban 111úr cnllitett tcjszeparútorok üzc-
1nc!tetésc nagyon suk gun-
dlit okozotl. Ugy·anis az 
i:xtrakciús hatús!Ok nö\·cié
sc érdekében a szürt fcr
rncnt folyadékból való pe
nicillin kivonására tetra
klóre!~'u1t alka!n1aztak. an1e\y 
a 1nunkúsok jelentős részé
nek sú!y1os n1újbúntaln1akat 
okozott. l(ésöbb ezt a prob
iéinút a célnak n1egfC\e!ö 
\\'estpha!ía szeparútorok 
üzc111bc helyezésével e.s 
butil-acetút a\kal1nazúsúval 
sikerült kiküszöbölni. 

A.z öt\'cncs évek rnúsodik fcl~!<..1! a tcttn~k :-,l,;jL1 a 
G-pcnicillin-kóliun1. -dibenLi!-ctíl~11dia1ni11- l'..'i ku11n 
sóira is kitetjedt. ·rovábbú kidolguztúk a szú_1011 út ::-1,1.:d
hetö \'-penicillin elöállitúsút. an1elynck kercskedL:!ini 
neve Vegaci//in \'olt. l-Ian1aroc'an bi..::indult a 1núsodik 
antibiotikun1. az 5-oxi-tetraciklin (tov;'1bbiakbc.1n ()T(') 

gyúrtúsa is .. A kipréselt és sz;iritot! penicillin gun1bí.! 
testanvau.ot (111icéliun1otJ penici!linnc! dúsítva 
Vitacillin, a hasonlóan kezelt Cl re· 111icCliun1ot CJ"f('
kvaterner-sóval f'eljavit\·a Tcí!'d\'Íiol u('.\·cn ú!!auúps!.cr 
adalékként hoztók forgalon1ba .. -\ növL:kvö ig.:nyek ki
elégítésére az ()TC'-k\'aterncr.-;l)! 8 1 ~-\ itaininu:d 0:-; 

111Cszköliszttel kc\·ervc Tekd1·i1 ::::o n0\·cn c>i.p\.1rt:dtúk. 
.Abban az idöben az antibiu1iL11n1 tartalinú úllatt~ip

,..;zcrck hasznúlata a n1ezög:azd:i.-;:.1gbcu1 \'i!ÚgsLt:1te k1.:z
dctt cltc1jcdni. N'c1n c.-;od~t. hogy L·!l:1cillít:1:_-;uk ~~ dchrc
c.:ni gyúr érdeklödCsCt i,..; fclkclt-..:ttL' Ezen kC::-.zít1110-
nyck gyúrtúsa jelcntös hac'znot cr.:d111ényczctt. nicn ~d
k;i!n1azúsuka1 az ú!lattcnyés/t~·:-; hcl- :2s kü!lúlck·>!l igi.:11 

széles körben igényelte.:.\ 111eg11L\\·ckcdctt c:\p(Jrt k'hc
tö.sé:gct a 111cg!é:vl) f\::nncntúci(lS kapal·itús.sa! ~i \·ú!L.dat 
n1úr nen1 tudta kie!égitcni. \'é:gül c/.l a pn„blc111~·!! nagy
iné:rctü. !'üggöleges kitc1jcdCsü „csöli.:nncnturo!(. bcúl
!itúsúva! sikerült incgoldani. '.\lindc/.t építkc1és 11C!kll!. 
hüzi!agos kivitelezéssel. jclcntlí.'.'i energia 1ncg1akaritús 
n1cllct1 hoztúk létre. <i1niért .":i.án~\· /.(ír:í111 !"t111iCrnöLl)t 

196 \-ben l\JJSsuth-dij,ia! tüntették ki. 
'.'vla 111úr tudjuk. hllg)' az ;1ntil:1ll)l!kunhol~ il)'L:llfajt:i. 

ncrn hun1ún c0!ú !l:lhasznúlú:ia nagyb.111 liuzzÚJcÍnd <.1 

k\·irokozó rnik1\i(1rganizn1usok egyre Jl(1\·-:l-.vi> rn~nékü 

rezisztenciújának kialakulúsúhoz .. ~\ jö\·ö feladata lt:s/, 
hogy t..'?:t..'11 készíl!n~nyek hc!yt.:tt ncn1 antin1ikrobús al
tcrnatÍ\"Úkat t<.1lú!junk. 

.-\ nehézipari 11lini:::.ztc1 l IJ(l\!. f!!lUÚr l-jei lEitcillyal 
rendelte cl a Dcbrccenbc11 inlikdd(i L(>r gy1.\~y.-;/crgy~ú 

Kezdetben a penicillin 
gyúr csak a G-pcnicillin
nll\·okain-sójút úllitotla clö. 3. ábra. ,•1 11iuga/ látl1épc a hatvanas évek e/ejériil 



GYÓGYSZERÉSZET 2002. augusztus 

üssze\'onúsú1. .-\z egyesített új \'{dlalat neve Biogal 
(J>·rigys:e1g_rúr (jclt:nlegi neve: Biogal Gyógyszergyúr 
Rt. a Tc\·a csoport tagja), 1nclynek feladata antibioti
kun1ok. a11tibiotikun1 tanalinú úllattúpszerek és egyéb 
gyúgyszcralapanyagok. galcnikuinok gyúrt{1sa. (.!\ fCl
:->orolt ten11ékck körét ·- a vúlla\ati profil vúltozásnak 
111cg!'clclöcn - a következő évtizedekben több alkalon1-
n1a! bövítcttCk.) /\.z új név szel!en1esen a biotechnoló
giai Úll)ll elöúllitott tcnnékckre és a gale11usi készítn1é
nyckrc kívúnt utalni. Ez a hat betüböl álló elnevezés 
az~n is szerl'.ncs~s. 111ert a külföldiek szún1úra is köny
nycn 1ncgjcgyezhetö. 

. -\ Biogal történetének egyik legdina1nikusabbnn 
fcjlödö korsz~1ka a 60-as évek elsö felére tehetö. Ekkor 
ht:lyt.:zll.:k út a galcnikuinokat gyúrtó telephelyet a Pal
l~lgi útra 0s hoztúk !érre a gyógyszcralapanyagokat f'or-
1nul~lzli (injekciós. tab!cttúzó, kenöcs, tapasz. szirup 
stb.) üzc111cgységckct. cson1agoló rCszleget, tovúbbú a 
\·érpl~1zn1ap(.ltló ck·;..;trún gyúrtócsarnokot a júrulékos !é~ 
ti.:sit111ényckkcL Ugyancsak cbbt.:n az időszakban adta 
út a budapi.:sti Rt:anal Finon1vegyszcrgyúr több finon1-
\'<...:gyszcréni.:k és SZt.:.'r\'t.:s oldúszer~nck nagy volu111enü 
gyónú:.~tt a Bioga!nak. :\ l\linös~gellenörzö Föosztúly 
kcrctébt:n pt:dig nh:gkt:zdtc inunküjút a Fannakológiai 
():-;z1ály. an1cly késöbb önúllósodott. 

\ Li:-; gyóg;'szcrgy~·irakhuz hasonlóan a sajüt K -r F 
te\·ékcnység 1ncgcrösítésérc a vállalat vezetése létrc
huzta •i Biu!ógi~ii és l(én1iai l\..utató Laboratóriun1okat. 
Fiatal kutatók ha111arosan n1cgo!dottúk az a\ü1-an1ilúz 
.:nzi1n 111C!yLu!túrús i.:lö:'illítúsót. ~unit sütöipari célra 
C'crcusc n0\'cn t"orgalinaztak l27J. ,1\ későbbiekben egy 
1ni:.;ik t:nzi111. al.'. alkalikus prott.:úz tcrn1clésért.: is sor 
kt:rülL S:ij~'it gyúrunúnyú penicillin fclhasznú\ús:"t\'al 
ipari t:ljúrú:-:t dulgozt~ik ki a 6-an1ino-pcnicillúnsa\· ha
zai 1.:l(-1{dlítú:-:úra. ainely nélkülözht:tctlcn alapanyaga a 
fCbzintt:tiku . ..; pcnil·i!lincknt.:'k. ( Is1ncretcs. hogy a rél
s1:i1nr..:ti!-:u:' 111t:ticilli11 gy(1-
gyúsz<-tti alkalinazósú\·a! új 
nyi1ú!ly;_1 kL'zdlidöti ~! pcni
ci!!in-rL·zisllt:ns Sra1lf1y
iocrrcc11suk t:lli.:ni küzde
!...:!lllll'k.) 

:\ pcniL·il!in t\1\·úbbi 
l1aszno.:;i1js;_·1t l'rcd111én)-'CZ
lt: 111Cg a szójon út szedhc
tli (i-pcnici!lin-acctoxi-
111Lti!~.'iztt:r (;\/uripcn) és 
az úl!atgyógyúszati célra 
k!!Cjlcsztctt Lacto1ie11 in
.it:kció. 

nicillin és kefaloszporin) készítn1ényck gyógyszcralap
anyagávó váltak.,!\. penicillin f'ennentúciók kihozata\á
nak növelése tehát alapvetően gazdasúgi kérd~s volt. 
Ez az oka annak, hogy ajapún Toyo-Jozo cégtöl 1nagas 
tcnnelöképcsségü penicillin n1utáns törzset és kno\\·
ho\v-t vásúrolt 1969-ben a Biogal a \'-penicillin tcrn1c
lés fokozására. Ennek binokúban - külföldi 1negrende
lésre - 1nár jelentős nicnnyisCgü \1-penicillin-szulf"ox
id-benzhidril észtert tudtak termelni. Az sem volt mel
lckes, hogy a D-penicillamin (Byanodin. amely a peni
cillin lebontási tern1éke. crös kelátképző tulajdonsúga 
folytán több ol<lalú gyógyászati alknln1azúst nyert. r\ 
tennékskúla han1arosan az a111inoglikozid (ncon1icin . 
sztreptoinicin. tobran1icin stb.) antibiotiku1nokkal to
\·ább bö\·ült. Közülük különösen a ncbrainicin antibio
tiku111-kon1p!exböl izolúlt tobran1icin (Grulan1~./cÍn) a 
gyúr egyik lt.:gjelentösebb tennéke. l~rtclrncs elgondo
lús ercdn1énye a túrsantibiotikuinként kinyert apran1i
cin (A.111bran1ellin) állatgyúgyúszati a!kaln1azúsa. l„li~ 

.szcn ezt az antibiotikun1ot a htunún tcrópia nen1 hasz
n~ilja. ellentétben 1nús rnczőgazdasógi célra forgalina
Zlltt készitn1Cnyek hatóanyagai\·a\ ! 

.A részletek is1ncrtctése nélkül 1ncgc111!ítjük. hogy a 
szénhidr~hokból glikozidos kötéseken kt.:resztü! fc\Cpü~ 
!ö. összetett szcrkezetü a111inoglikozid antibiotikun1ok 
ipari léptékü kinyerésével egy új technológiai kultúra 
alapjait raktúk le a vúllalatnól. Jelen 111unka korlútozott 
te1jcde!Jne n1iatt tennészctcsen nen1 szólhatunk az 
auton1atizúcióval kapcsolatos l'cjlcsztöi !c\·ékenysé
gckröl. 1nelyek az antibiotikun1 gyúrtús biztonsóg{1t é:-; 
gazdasúgossógút clösegítctték. 

;.\ íl1rgu Pú/11,; fötechno!ógus irónyításúval \'égzctt 
r~jlcsztö n1unka a galt::nusi készítn1ények körét is bö\·i
tett-:. P81daként - a teljesség igénye nélkül csak a 
reun1atikus f'ójdalinak enyhítésére szo!gúló C"upsoc/cr-
1110 kcnöcs. a fertötlenítö Glycosep! oldat és az .-\-\·ita-

/\ héta-laktán1 ké111ia 
ri.:_iJódésénck Crl'dinénye-
1-.:ént ci h:nnészetcs penici!
línck egyre inkúbb nz. új. 
s;é!cs spektrun1ú é.s nagy
llatúsú. f"ébzintctikus (pc-

./. á!Jra. S'teril 11u1ni11u!cíciás ka111ra 
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az ECi'{T-nck is végeztek 
ilyen 1nunkút. 

5. ábra . .S";.i11tetilu1s gyártácsar110/i 

,~ Biogal gyúrtinúny!'cj
\esztésénck !üirúnya az an
tibiotikun1ok és n1ús !Cr
n1cntúciós úton c\üúllitott 
tcnnékek gazdasúgos elö
ú\lítúsúra és a JC!dolgozús 
korszcrüsítésére irúnyult. 
1-Iiúnyzott azonban a szin
tetikus kapacitús, n1cl:;n1ck 
segítsCgé\'C! a gyúr tcn11é
keiböl 1nú-;odik vagy h;11"
n1adik gcncrúciós készít
n1ényeke1 lehetett \'olna 
ki t'cj !esztcn i. \ 1;1 l:1n1enn;.'i
rc ezt a hiúnyt az .. új gaz
dasúgi irúnyitúsi rendszer" 
hcvczctc;se idején létesített 

nlin 1artaln1ú ,·l!/Uitui iiquidz1111 úllatgyóg~yszer gyúrtú
súr;1 legyen szabad utalnunk . 

. ~\ tern1clési \·ertikun1 bcinutatúsa ncn1 lenne teljes a 
kiszerclö üzcn1ck te\·ékcnységénck cn1lítésc nélkül. Itt 
készül cl a gyúg.yszcreknck az a forn1úja. an1ive! a be
teg a gyógykezelés sorún talúlkozik. l(cz<lctbcn a gyúr 
gyógyszcra!apanyagainnk !Onnu!úzúsút (injekció. tab
!clla stb. készítése)· a 111cgJclcltí üze111ck hiúnyúban -
Budapesten az ECil.T-ben végezték. /-\z újonnan kC
szC!!t és ktirszcrücn berendezett debreceni aszeptikus 
üzc111bcn n1nst 111úr lehetöség vl)lt a penicillin - és n1ús 
antibilitiku1n - készít111ényck injckcióinak. infúzióinak 
clii~i!lít;'1súr;1. L.lgyancsak vísszakerült az anyn\·ú]\a\at
hoz a pi...·n ic i! 1 in-szún11~1zékok ( Beacii iin. l L·guci lli11) 
tab!ett~izúsD. Süt. a szabad kapacitús kihasznú!úsúra út
inenctilcg a c·hinoinnak rSu(láguanidin. lstopyri11J és 

szintcrikus alapanyag 
gyúrtó üzeni pótolta. Ebben az üzcinbcn fölcg a l'crtüt
lcnító hatúsú ,\tfrrn,furanf(!in kliztcs tcn11ékét a nitrofur
rurol-din1ctilncctált á!lítottúk clö bénnunkúban. 

.~ 70-es évek 111úso<lik t'clétö! a Biogal kezdett be
kapcsolódni a nc1nzetközi 1nunknn1egosztúsba és a 
nyugati gyógyszeripar tübb neves cégével létesített li
cenc kapcsolatokat [28]. Így került Út\·étclrc a svújci 
Í:\'1110 vúllalattól az antihiszta111in hntúsú r·cnislii ..'.s a 
visszeres gyulladúsok kezelésén: szolgúló re11or11/011. 

l.igyancsak licenc vúsór!ús ercd111énycként kezdódött el 
a 80-as években az critrun1icin antil1iotiku1n gyúrtúsa. 
:\z cgy'litt1nüködés és a vcrscnyképcsst'.g n1cgörzésc ér
dekében 111cg kellett tcrcn1tc11i a \'úllalatnúl a 111inöség
biztositús ncn1zctküzi fc!tétclrcndszerét. a1ncly útszüvi 
a gyórtús teljes \'Crtikun1út 128. 29]. Így került beveze

tésre az lSO 9001 111inöségügyi rendszer. 1nelyct az 
SGS Yarsky akkrcditúlt 
szervezet tanúsit és rend
szeresen !'c!ülvizsgúl. 

fi. ábra. A-ors:-.erlí analitihai /aboratóri11111 

.~\ inagy'arorszúgi politikai 
és gazdasúgi rendszer\·ú\
tús utún a Bioga! Ciy(·)gy
szergyúr z.{Jrtkürü alapitós
sal ré.szvény1{Jrsas~\ggú 

alakult és részvény·cinek 
tlihbségét ! 995-hcn az iz
raeli Teva Phan11accutical 
lndustrics Ltd. (késlihbi
ckbcn Teva) vásóru!ta 
1ncg .. '-\ szak1nai bcfcktctlí 
(új tulajdonos) t\ibb racio
núlis belslí útalaki1~·1st haj
iutt vCgrt: és a gyógyszer
ipari pn)fi] tisztitúsa célj~i
bó! n1egvúlt a kozn1ctikai 
(Helia-0). Yalarnínt a ta-
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paszgyúrtó üzen1egységétöl. :\ privatizáció\·al tehát a 
Biog;1! intcgrúl/1dott a Teva-csoport ncn1zetközi kap
csn!atrcndszerébe és annak c\söszún1ú. !Cnnentációs 
húzis gyúrÚ\'Ú vúlt [28]. 

.-\z clözö évtizedek n1agas színvonalú szellen1i és 
technulc-"giai kultúnijúnak eredrnényeként 111eghonosí
tn1t i111111unszupresszív .'\-cikloszporin antibiotíku1n és 
a kolc~ztcrinszin1 csökkentü t.Lovastatin) készítn1é
nyck. valan1int a patológiús ';astöbblet eltúvolítására 
Si'.olgúll1 13-dcfcn1xanlin (Dcsferal) 111a is elökelö he
lyet Cog!a!nak cl a Biogal gcncrikLu11 piacán. Ez azt bi
/'.onyi1j:1. hogy· a ne1nzetközi kövcteln1én)'eket is1ncrlJ 
t>s <lZPk<Jt kö\-ctni képes szakcn1ber gárda rendkí\·ü\i ér
téket képví:-;cl. \Iindcz klizrcjútszhatott nbbun. hogy a 
Bi(.lg~tl Ht. nc111csak n1cg1artotta. de javította is gazda
:'{1~i p• !/ic\('iit a glnhaliz~ilódó \'ilúghan. 

lftás:á 

! (ug(; !n1rc \lunkúcsi- Cs J(os:-:uth-dijas szobrúsz
n1iívész ,:gyik legkicn1clkcdöbb alkotúsa I·Iatvani pro
fesszor :-?.1Jbrn. an1e!y 111éltó helyen. a Debreceni Egyc-
1c1n K.Cn1ía! I~:pülcte clötti úrnyas tölgyl~1 alatt ú!I. Ez a 
szobor a dchn~ccni kén1ia ok!atósnak és a gyógyszcr
gy~irtúsnak szi111bó!un1ú\·á v{dt. .~\ professzor élctn1üvc 
111~1 is kö\·ctcndö pC!d<:iul SZ()\gólllat nen1csak Debrecen 
\·úru.:; d~lisúga. hanen1 a?. cgés? rnagyar !l:\~Ö1Jkta1ús 

c;>:/1r11;'1ra. 
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