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Kabay János ifjúkora, származása, pályafutása 
és a morfingyártás ötletének megszületése 

IFJ. i\IENNEP. ÖDÖN és HAJDÚ SfÍ.NDOH 

.11. .szerzők J{abay Jánosnak, a n1agyar 1no1:f'ingyúrlú8 
lncr1tercJJitőjénck iffzlkorából és tan'lllJJ1ányaiból rés;.:
ieteket clolgo::lakföl. J1Iagynráwtot adnak arra, miért 
lett a vegyészhallgatóból (f.'/ÓO!JSzerész, cil<íghíríi 8za
lHtdrt.lniának 'IJlC(/L'.alósftá.sáho:; 1nilycn 1ncr1.Firn;clésck 
adták az ötletei. 

lfJ7G-1077 a tiszavasvári _,\lkaloida. \'egyészcti 
<::i,vár történetében nc1ncsak alapításának 50. év
fordulójút jelentette, de ekkor ,-olt l{abay Júno.s, 
az üzern létrehozója születésének 80. és halúlúnak 
-10. évfordulója.. Ebh{)I az alkaln1nl)ól a 1nag,var 
1n0rfingyártás inegalapítójának, a µyóµ:yszerészet 
kiv:ílós{u1ának életével és 111unkássúgá val sz<Í 111osa n 
foglalko~tak a különhöz() lapok liasúbjain. :Fül
clolq:ozták élct1nüvét doktori értekezésként. igvc
kez'tek a szük szokványos életrajzi adatok küzl;!~én 
túlincn6en gondosan leírni szabaclalini cljárúf:ának 
l{~nycgét, gazdasági és egyéb cl6n:--eit, vala1nint 
annak újszerűségét, szcn1bcállítva a hagyonuinyos 
ópiun1 ter111esztési és kinyerési n1óclszerckkcl. 

1\Iegisn1erhettük azokat a nehézséacket, 1nelve~ 
ket J(abaynak találn1ánya nagyszeríí~ége ellenÓre, 
korúnak illetékeseivel kellett vfvnia a 1ncunen1-
értés, a közöny és t1 pénztelenség ellen, iníg.~végül 
valóra tudta. váltani szabada1111át: a 1norfin~ 
gyártftst:. 

Nen1 nyert viszont földolgozást ifjúsúga, giln
náziu1ni és egyeten1i tanuhnányai, vala1nint az, 
hogy n1iért is lett gyógyszerész) annak ellenére. 
hogy az cgycte1nct vegyészhallgatóként kezdte cl. 
,,.-\rrúl sen1 lehet olvasni, hogy inil~ven n1egfigyelé
sck voltak azok 1 inelyek világhirü sza.baclalrnához 
az ötletet adták és hatásukra kutatúsait) vala1nint 
a gyakorlati kivitelezést n1egkezclhettc. 

C'élunk nern a 1nár is1nert adatok is1nétlése. 
ha11en1 [(aba11 tanulinúnyainak, diúkéveinek lcírú
súval életraj~i portréjún;1k teljesehli('~ tétele'. 

1\z Egri Féicgyhúz1negyéhez tartozó Szent. }ii-

T)r. SZT.-\1\.EI\: r:.l:JDOLF 
lS:ll-c~ lengyul n1enokiiJJ-. 01·\·o,-

I 

hálv közséu }{ó1nai J\:.at:olikus Euvházúnak 18~Jti. 
év(II. nHtt:.~·ikula ti8. lap, Gl. sors~i.111 alatt t:ört:éní 
bejegyzése a küvctkcz6kct tartaln1azza: 

„l\~rtbrtp ,Jr):::.scj r!.·. kii::.sé;7i jájcgy::.6 és Deák [l·iro._q/:u rl: . 
. -1::::.nt111ihályi f(l/..:óso/.'. !1ú::rt88<Í[!ából l:!:'.:nt·Jl!·iluíl-yon !S!Jfi. 
ilccenibcr :27 ·én J{ abay .fú nos- Ferenc j1'./Í !J!fCrJll(); s:;iil' -
/ctl. I\.cres:t8:;iil6k: !~111.«íc.~ 1'1crcnl' rl.:. (f.'/\)[n1s::eris::. J,; 11<.'J• 

Dcáh .llonr1 rk.; .·l /,·1;rcs::.tcl() Lclké8:: ·ru31•13: J[(;{111Ír' 

l'ercnc; a f,:crc8::.lclés idcJc: JS!Hi. dcconbcr 31.'' [ !l 
:\ fünLiokei kicc;ú;,;zid n Szabolcs vÜt'lllt::f!V~ lJadai 

:\lsó jiil'IÍS Sz1.~u1-l\Iih1l !Y kiizsr'.·;:rt'.nek Hll \·a\din \·\<·l •\ ·11 

az lS:in. l·vi szü!eii'.~i 1H.:j~gyz;;;; .J;j\. lnpon,·:-i.J:J. :-:~·1r.-:zü111 
alnU.: 

•• F:.r1{;1111 Jánns-}''cr·ou· r!: . .IS!!(i. i/u.:;:111/;,_;r ::;·./n rf,:{. 

nlőtt. 1/:!·Í 
0

Úrrília11 s::.i1lctdt; apJn: 1\.aba!t .Jó::.scí kii::..~(.:!/; 
j(;J;_'!J!f::t'i ó':;1;nt-J!il11íl,i! ]O[l(j luí::s::.1ím; .J:i éces ;~1//!}1jo: 
J)e1í/; [>;„r;.,):1t 11:. f1rÍ2l111·/ú.,·bef·i .';:/ ;;n.'s.·' f.2. :lOJ. 

S:dilt~i/·:-:i ada1 ai11ak k<iz!1'·:-:;«n kh·iil i."iJJH'l't\·t('·:-:n· /·nl1·-
1t1<':" ft·lri1cn•l r<d-:()n:-:úuiinuk nnyai. [Pnl!,\"t•! sz1ir'l!1nz1i:-:1'1 
Ú!.(H: 

l,l :1.,:-_:\.c:::: l l-(:>:E:-: 
! '-'-!S-a:-: tüz('·r <'t.n."!t~:-: 

SZT.-\1\ET.\: l~L"I~O:\()R.A --- D['.:.A[-.: P.l~TE~I~ 
je[!1·z() 
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J(abay .János anyai dédapja a lcYert 1831-cs 
lengvcl felkcléH utún hazúnkba 1ncnekült és Szcnt
MiÍí{d? községben letelepedett dr. 8ziarck Rudolf 
orvos volt. Eleonóra nevü leánvút Deák JJéter· 
községi jegyz6 vette feleségül 1 1nÖI,\~ húznssúgából 
Ilona és }Jiroska leánvaik születtek. Piro8l.·dt 
f(aba.y ,J ó::scf főjegyz6, {níg Ilonát LuJ..._·úts J?crcnc 
gyógyAzcrész vette feleségül [3~ ~b]. 

A. 1..;::ub11y ('Snlií.d lengyel szár1nnzií~ú ligának isniercl:e 
sziirnunkra azr!ri. t"rdekes, inert okinúnvokkul jelenleg 
1nég no1n hizonyíi hntó, de nng,vbnn öszÜinzójc iehcleti 
azon elhntúroziisában. hogy l D:l.5-ben Lcngyclorsz1íg
bnn, \'"11rsóhun létesített fióküzeinet „}Ioior .-\lknloidu" 
!lf~Vell [5]. 

_L\z ifjú 1(aóay .János az Plen1i iskolát szülőfalu
jában, Szent-~Iihúlyon végezte, szún1szerint öt 
oszt:úlvt ! 1~bb61 az els(J húrn1at a rón1ai katnlikns 
rnJ. a. neg:vec1ikct az izraelita ["i]. nlÍg az <itfidiket 
:.t refor1nt'ttus isko!úl.Htn [S]. ~:\..z cddil! 1neujclent 
küzlc1nénvekkel ellentl>then gn11núziun1i tanul-
1núnyait i1c1n csupún }lajdúnúnáson V{~gezte [D, 10, 
11. 12, 18]. Az clsii nsztúlyt Hajdírni'irní"m [l,!, 15]. 
a 1násodikat 1núr a N\-íre.uvht't:r.i ]~vanuélikus 
Fiigimnúziumban [lli. Út. ;n} a III-IV.-ct a 
Xauvkúllói ~\Ia('l'var J(inílvi .:\llaini (iin1náziu1nban 
vé.CT~Zte [17]. n~{jcl újra visszakerült I-fajdú1uínúsra 
a -Rcfnr1nútns Ci-in1núzin1nha, nhol az \'-\1IIJ. 
osztályokat végezte cl ös ott is érctt;;;égizett 
[1·1. is. rn. 20, 21, 'l2l 

.!\z érettségiig terjed{) iskolai tanulnuÍll,Vttit 
\·izsgúlva (lcszán1ítva az elcnli kit:íín{j tannlin{u1 1;i 
erecÍ;nényld:) a túrgyilagns.súghnz tartozik ann;k 
incgc1nlitésc. hogv 1\.:aha.Y ne1n ~ornlható az enli~ 
ne1~~' dc 1nég cs<-~1~ a jöl f:;tnuló diákok soraiba sc111 
[15, 17, 18, l\l. 20. 21, 22]. 

C:iinni'tziund t:anuhni'tnyait tJej<Íxt'i diúkk('.'11t 
kezelte. de uyenuc fiziku1na 111iatt ezt nen1 liírt:a. 
rrov<Í.Jllittun~lúsút sziilei úgv int6„Jék, hog\- nlvan 
helyséuek gilnnázitunaíbn -.Jó.rrd:t<lk. ahnl ,; c~t~lád 
!'oknni kapC'~olat:ai rl"\·{·n .fúnns aznknúl la.khat:nt-L 
f~s íg:v- szú1núra a jó koszt bíztosítvn \·nlt [~:)]. 
c+>·el1ge fizikúli8 úllapotút az is bizonyítja. hoµy 
a uinuuí.ziurn \ 7JI-\.'IIT. osztúl,,-únak kiv(~tel(~VPl 
1ni'i1dv('.>gic! t:nrnií.}1/1] felinenté:::i ka1lof:t. (Rérve 
1niatt'?) B.észt \·etf: az ünk{~pz<'íki.iri 111unkúJn111 
(aljc_~yzé.í Ynlt) (~S szercttl' a verseket. ;.;íkP}'C'Sl'n 
s;r,a\-alt. tanúi·ainak e!iR1ncrt~f'.e 1ncllet:t [2·!-J. 1-'.:rett~ 
s(~gi vizs_uúja utt'1n l \f 1 ;)-hen lieirat kozott a T1nda-
11csti i\-Iíicgyc•tcn1 \Teu:y(·sz1n(~rnöki-1':arúra. J\z els.6 
Yilúgh{dinrú ntiatt hin11ln1Ún\·ait ri)\·idl'scn ineu
szakítotla. inert iink0nt: jclt•nf:kez('i·t katonai SZ(;]_ 

;..i:úlaf:rn [~;)]. 

J-\. hrillorút követ(í üsszeo111lús ub'tn a "F'cl•:idékrl>I 
hazatért sziileihcz T3údsze11tn1ihálvra. Csalúdj11 
tt11:.·agila_u teljesen tönkrc1nent it l1n~likölc:;i\11 k6t
..-énycJd.ie fektetett: pénziik ntiatt. n1elynek jclI.V
zés(;,l1en r~clcsapjúnak. 111inf közsé_ui fc'íjc_uyz6nel~ 

(:\en kellett júrnia n falu pnlgúrai eh')tt. Franul-
111rínvai 111\·;ílild"nh·tatúsrí.r<l TH.'lll {Lllt-- fC'df?.f't- re11-
df•lk;:zr:_:.:!;n• [~:lj. \;S ki'1zl1f'll t'ltPlt lii'u·(1111 {·szi('nr\!"í 
tdaf-t kic::.;c,tt u fanttbí.:-li/il i:-;. I~=rü•:.;apj:'tnnk kii;r,h('!l
júrúsiira a TJes.·•r11:(f!f _!!l'Úfok T'iszalük-}laj11aln:-i J,ir 
t(1kúra !l\('!lt d(d!!ozni [7]. ft-\. a kispan·elbis tc·r·· 
!lH.':'Zf(;:-:i llll,Hldal SZ(.'llllien l(•lu:h'i:-:1:~ \·olt arrn. 

hogy a l1ctg_i'O!lliÍll,\'O:-O 11ii\-r:11yt;1jhíko11 ki\·iil ri! 

kúbbakat is t:ern1cljcnck, s()t ezek nc111csítésévcl 
foglalkozzanak [2ü]. J(abay ,]dnos is végzett rncg~ 
fiuvelésckef:, ,,ldsérlet:ekef', volt osztálvtúrsa 
( fia}du /)úndór) ezckr<'.íl a kü~·ctkczr'.ít jegyez.te fel: 

„.Telen g1tzdns1íghnn nagy H11í.k icnnés is volt. Ű inini 
\·pgyt'·sz niérnük ( '!) szórnknziishól nz oU. lcv() zöld rnilk
növl~nycn· \-úgiísoknt. csinált. 111int nzt. nz úpiuin tcrnH:
ll'.·snél teszik, de 6 ncrn c•sak n gnbón, hnnc1n n szárán 
r:s levelein is l'.•s lát.vi.in nzt, hogy nkárhol vrigj11 rncg, 
111i11duniiit·. 1neg jelenik az óphun-tej. Ekkor arra gon
•lo!t. hogy ha lcvágnií.k n 1niiknüvényt:. zöldü11 fcluprí
tnnií.k ('•s kipn~selnék 11 nerlvi~t, rnennyi\·el könnyebben 
l'.'s tiibli 1nnrfint lehet ne kivonni, ni int. ahogy nzt eddig 
csinii!tiik" [25]. 

Diúktúrsa (kés{)bb lJeh;ő n11111katúrsa) által fcl
jegyzct.f:. I(abay-1negfig,velésPk a „zöld eljárúsn ötlc
t:(~nck c.c;írúit rögzítették. 

~:\ l)irt:oknn elt-ült:üt:t iclG kapcsán \-itatott az, 
\ing\· ntt initven 111i11{Ís(:·ulien (lnluozotL ]~uv«;.; 

:-:zvr,ziik !ttezr-i't::azclasúui ;!vaknrnol~kt:nf'. en~IÍtik 
[ ~7, :2!'\, :!\1. :>O]. rnús adatok.szerint cs(:plési cllcn6ri 
inin(·Í~('.~!!hon csnpún az aratás idején tart:ózkndott
a hajnnlnsi tan):<Ín [2ti]. }findkott(:í hitclc;.:;sé.!!e n1a 
nuí.r el!en()rizlH:tct!en. 1ninclencsctTc az utóbbit 
!{1tszik Ya!ószíníisítcni az· a tén\-, houv inéu abban 
az évlien a tiszalüki ,,Szarva~' 1 g>--(;gyszf.~rtúrhan 
s::y·akornnkkl~nt kezdett doluozni PJl]. Péter hútyja 
el>ht'l1 az idr"íhcn 1núr tnlajdonosa \·olt a hajclú-
1uínú8i , , llen1(~nv'' ~Y<,lU\':::zerhírna k, a1nel \-et 1D1 0-
1 l<lll, .. had ha V(.111 u l{~sa·k·or11 l H~rlJeaclntt ·[! örön171/i 
ltt1rr· .uyc·iuy;:.;zerésznck [':12]. l\.atnnai sznlgúlatálJ{i] 
hazat:ér\·e P(~ter. iicc:s(:f:. .fánost n1auúho;.~ vette 
11a1-.ikújúlli1. al1nl _u:yakornold ü1Pj1;n(."1~ h:ít:raln,:t·; 
nauy rc'·sz{:f: el\·é,uezte [i. 2:i, :~O]. 

.~ nH:z<')uazdasúu:\Jan elt:i'dtütt id6szakhól a 111úk
nü\·t;,nvpn vl·~zctt ld:..;érlctei 1nellcl:t:- 1néu euv 11u1ra
dandú, {'lldt:ket \·itt 111au:úval a patik:_{~ ft~l;ti küz(:. 
.:\ tanvasi e1nlicrck kiJzütt él\·c 111ódja nvílt arrn. 
hn.~y ·k<"1z\·f'tlcn bepillantást- n.verjcn a· sze~ény. 
11 i nc·:·d e len z:-:el!t:l'f' k 111 i ndenna p(1.:-; höt kiiznapi öle~ 

tt'·liP. ~Il'u:fiµ:-·f·lil', hnr..:y hasftlj(i:-; kisgy{TinPkckkt'! 
az a:-::-;znn\·ok n1úkhól kt'~s;i;Íi:t:tt f'<'_izetet {tpúf:) 
itattak. Jll(_~h-tól a szl;Igrn·e.;;;ük nH:;..i:sziini:('k, a µvcr
!lH:kek nteu.nyu[!odtak [3:3. :~.J]. _:\ TIT. }ftlµyar 
( i.v<'iµ:.·:-:zC'rki'in)·\- (Ph. ll'u. ITT.) hnsonlti eljárással 
kl·szítetf:C' a ,.Syrupus Diaccidii" giircRnlrl(')t. [:1ti]. 
:\e111 kerülte el a f'iuvelrnét. lio_uv a k(szít1nl:11ye]~ 
a kuruzsli:1:-:ze1Tt.:l HZ{;no.s célra h~1.szn{djúk. ,:\ i;öld 
(.J.júrús iizen1c•.síh:se sor/u1 .i('lenf"kez{) nch1_:zségek 
lud:úsiíra h:rt \·issz<l ehhez az iit-lct"l~hcz. n1eh.- a 
.. ~;zúraz tJjúr(ts". azaz a 1ntlk:-:;zalnnUH:d val('1 n1nr:fi11-
.uyc'tri-ú:-: t·1i1tq·it'ijúnak tekinthef'/í: 

(;' )"l.lU>:szCI'l;szi púl ya \-úla;0:ztösát 11e1n i'ekínt hL~i -
jiik vi':letlennek va.uy üt:letszcríínok. C~ikkünk bc:
\·ezp("('íjél)t'Tl e1nlitct:tük. hnuy f;clesan>·júnak Ilona 
!lP\-íi t<'stv6n;t- l11krícs _Per;:nc U\"('.1s:;vt;;zcr6.:.;z vet.tv 
fvll'.:.:('•gOI. nki kl·resztapja i:-; \·olt:' [\-rlbrr.1,1 Jánosn.u!.: 
f1, -!. 7]. . .\ patikah:íz volt a t'~.sal<ídi iisszeji.ivet:elek 
ki.lzp(1ntj:1. f(oboz1 ])r;tcrrcl is ('í ::.:zcrPitu!:te !l1('L': 
n !!)"l,if.!y:-:z(~r1::-;zi ptílyút [7j. f\-olJay .Jrí110.s is ,c.;zÍV{'SC'!l 
tarf(')zl.;(u\ntt kvn·:-;zt:..:ziilci1H'·l. kiili_'111i"l:-:f'll a t.::\·r'1uv
:-:.zertúr ltPl\-is<'·!..!:Pil1r'u. alin! 1ni11l 1ninden ·riat:n! 
. ..:1:a1nan1. (".~\l]Jtl 111isztik111n \·ctt \:;iiriil 111i11d(•ní. 

f•:ze]dH•!! a niJ.;nni !(d(J!-!"HhÍ.:.:r1kJ1111l. \·a!aJllillf' { 1
(;/(/' 

11{·ldcljú11 n·,J\1uzduh·n c„..:írúzPli !:i !1f'l!ll(' a L'.lindolai. 
lH1<..:y n h1,il1(1!"li. f!Ht.id HZ :lzt l.::tiYPí('i :1!1~·-a'.J:i nknk 
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szdtn. 
Ara J korona. 

Mi 
a budapesti tr.agyar tudO"n-uíny-egyetetn 

Rektora 
KiJazlJr;tjCfk ao o!z;m;ót 1 

~ .. : _; -"· /. 
~&-i? ~.lj!.··f /" t valamcMn)i kar doktoraival 

és tnds ~ninde:;kivel egycnkint és összesen a kifo..et ilkt) 

7-,(,,/ ,.,r'; /J;/ / " /.;..d :;rcl, . 
'·o„"v JJ au?~"r//r/c:;..,:,/r. E"" v ~ki né./ / , r.,..„~,„ 

. ·1~;.:ef.·;t·~n: ~: a1,.-7<-h..:~'Z) .· "'~., 1:'·,f,..-:'0,; tnegyeöen 1 d}-,,tf 
7 „. .„ · •" }.,;i::..:lg/;a; / /7 . ~ 

. - '. ,, „ •• -1 '-ti . ! o ~'e>'Uc-ev .1 r;o ~1 - -'..!~ nap1an szu ev.;. , ~t~in .„ .. : .. .':" ... .-:. „.;.-t . 

tuc.k:nnányluzri reades hallgatót egyeterdünk anyaköHy

vlbe sw.-bályszerüen beiktattuk; n;,it aláirdsr1nkkal és 

kisebb pecsitiinkk.el ellátott jelen oknuii;,u;•a! bizonyitunk. 

f{e!t Budap.6~1. 19 !-o évi ._')/éh hó 11 -ik napjcfrL 

>' .~ 
-...;,,) ,; . < 

\ 1 
1 

S. 1.:1..:p. J{u!H1if Jú1u;s ci:::.8uaercd111é11yr;r' a::. Jf):!,0-:21·c.d 
fr1r1tlulu:n 

1niatt-. 1nL·u>;znka<lt tanuln1únyait-. ha ne111 is vc
.!!yész vn1l1:don. dc .U,V(\!.!~·szerciszhallgatóként· foly
tassa [7, 2:3]. 

(iyúgyszL·r(:.c.:zi tanulinúny1df:. ] ~)20. nktólier J 1-tin 
kezdtu 1nc·g a Bucla11est:i 1(irú1yi :i\fagyar 'fudo
HHiny-J~gyeíl'!!t BiHcs{·sztudnnHí.nyí 1\:.arún [:37]. 

Lc:l'k•:könyvében ( 1-2. úbra) az els6 félév lezúnisa
kor a küvei.kező bejegyzé::;eket. tulúljuk: „lCísérleti 
t.er111t.'.szottnn dr. E'ogá1111 Béla: kitíinó; - kísúrleti 
kéinia: dr. l:111chbück: Ci1ls::túi:: jelesen kollokvúlt; -
áltahinos ni)vénytnn: dr. 111úgócsi-1Jicl::, fhindor: jeluse11 
~(ollokvú!L; - ugyancsak ó növénytani gyakoril1tból: 
1!_!un szorgnlinns; - rendszeres növénytan dr'. :J.11c::.8011 
.f~i no8: jÜloscn kollokvtilt; - a it l·u<liouktiviUbról 
chcniiai szeinpontokból dr. TFcs;:.cls:::ky Gyulu: ig(~fl 
szorgnl1nus" L:~7]. 

.:\. nHísoJik fi:lé\.· crcd1nényei is hasonlöuk uz elr'.:ib
bihcz: „Cb("1nini gyakorlutok dr. JJ11uars;:./,:y l stní11 : 
szorgnltuns; - n radioaktivitásról dr. TVcs::d8;:./~11 U1111l11; 
- 1iltalúnos növénytan dr. 7.111:::son Jdno.s prof~sszÜrok· 
ni\!: igen szorgulu1us bejegyzéseket olvnshai.unk L:li]. 

l.,i_;t•kt;könvv('>nek 1 O·ik sziitnozot..í· oldnhín k()vet. kt.;Z{Í 
nl\.·nsluitó: „~Í\.rtbr1y .fdno8 gyógyszerészhnllgiitó az egye·· 
te111i gyógyszcrt"sz ta11fol.y1uo el6vizsg1ílni1í.t:. l:it1/1uí 
\·t~gc:n;d1nf'.:unyi:l lil!otta H1cg, l)ndnpcst., Ul:2l, {·\·i j(1· 

niu:-i S-ün. „\.Jiiinís: ~·lnuyal,- il biilesL•sztudo1111inyi knr 
d('.k1i11ja ll \·izsgúh'1l.iizoi tság elnüko" L:~7]. 

l\:h«íli'J tantdrnÚn\·i el(11n1.:n0tel(.'.r6l 1anúskodncd~ az 
! t/2 l ·~-22-es t nu1'·\· f1t.~jcµ-yzt~St.:i is. ~l ind nz t;1';(i, H1ind 
a n1á:--;1„!ik f'1'·li':vl11'rl 1lr. H"inl.-fr.r Lufu8 !.;~'.11da prufe,.::-;zor: 
it:t·n :-;zorgnln11t::>, dv dr .. /ul:11l1lrrí::._i1 Zsiu111011d, n gy('i~y· 
sz,;ri'3111„l'1~L tantii·n i::; !insuttkJatl L·rt0kc!i viz:-:!,!{ttt tnnú· 
:-:i!u!t tudúsát l:-!7]. 

Ler:k('kilnv\·énck ('!'C(lnH:nveit Yiz:::L>:(dva ntC'.!.!
;\Jlapíthat(i, «1 ti.Jrékeny tc:;talkaf'ú, \·ékony cn1lH:;r 
rtau\·011 i:-; c(dratürti. kiforrott» eu\·é1tist~!.! \'(1lt. 
'l'aÍi11li11únvai sorún l~icn1Plkedli er~~d1nény'f ért" cl 
azokból a· túrL;vakb61, 111elvek úlinai in~u\·alú:-;í
h.ísúhoz \"CzettCi-.:. 'ranuliná1~yai LH::fejcztév~:, l o~:). 
l.1an }I.ajdúnú.núsra 1nent clolg11zni bútyjúnak ,.1-~.e
nH!nv~: -hez cÍinzott t.;\·úuyszert:úrúba. Itt kezdtt.: 
rne_!.!. a 1norf'in előú1IÍt{1sti\·1d kapesolaf'os kísérlct
:-;orozatút, llH..:l\· a 1naua knrú!.n111 szél!nalornharenak 
:;;zún1ítntL :\Te~·cs (;S ·z~lisrnert tud('1snk szak\·ék·HH:-
11\·t~t kt>llet:t eúfolnia. a;.: akkori UVÓ!!VSZLTÍ'Úrak SZ('

i.Ú~nYes la l iora túriu1ni felszerel t;·éu6~'cl. 
I.~rnl1eri 111agatartúsa„ kitartú~a és ::;zorgal111a 

JH.il(laképül állhat nlinden fiatal s;;,{u11úra. ](udarcai 
l::: sz!Í.!ntalan c:-alódúsa, anyagi gondjai ltl(~llett i;.; 
tilrcileniU hitt abban. a1nit csinált (:S azt köv(•t
kr·zc·h:sen \-(~td1cz i:-; \·itte. 1~ héísi küzdele1ni.11:·n 1H:n1 
ki:: l\:szt. \";illalt fclesé.r;e, r~~clp Ilona YC'f!Yl;szduk
i r1rn(i, aki egysze111élyben nen1 csupán 1nnnka
l'Úr.:->a, fell.'sl;ge, gyerrnekei11ek anyja, dc andiir:io-
1u'tlúja t.:•:-: az ilu\·lnc \·etet!:- !i.itének re11dílhetc·l!en 
1·i:-:zti"ikéléíje is · \··(Jlf:. l·la e két, e1nl.ier szereuv.-;f;s 
t:alúlkozúsrt nc111 jüt:t \·olna létre. talún ina !lt'lll 

lH„~Sz(.'•lltet1H~nk 1na.!!\·ar 1norfi11rúl és az ~"\lkaloida 
\'eS[v(:szuti c;vúr sé;n iinnepelh.etet.('. \·olna ltúrn1as 
jnl:ii'!euinoL · 

.LHülJ~\LO:\i 

1. ,.:.;zt..!!IL·~Iiluily közsúg l{t'Hnni l(nLolikus Egy!11iz 
1u1,y1d~iínyve, lbDG. úv, JL küt.et, GS_. lup, Gl. b~'je_uyz(:·:-;. 
Tis:r.n\·ns\·ári Jlónw.i 1\:i1i.olikus Pl0bii.ninhivi~üd. ~
..:.. ~\ :oZt:nt.ruilirilyi 1tnynki.inyyi kerület :Jztilutt.if'ii nnvi~
küny\· !l!Úsudp1](Jiiuy1~ r~n;:J: úv·i október hó 1. nnpjtit/d 
l("IH7. L·vi júniusi. napjáig. :\Iegyei Levélhir, :Kyírcg.y· 
hii.za. - :1. _-!lj?ildi I~~árolyné: Cs1dúdi inti.ok. - ·L J(e
l'c'ó•zt levl~l n1i\snlnt. D/l D7li i;ztiinú, P11skús ?IIiklós C>'fH.'l'l'S 

!1iu:!1~:'i kiadvá.nv1l. Szl'rz6k !Jin.okóhnn. - (Í. flun11adi 
.r„;;:.sc.j: v·usvür~ Púl n1úzu1Hnvt.·zei.\Í s~:óbeli kü:r.10::.;t·'. 
(i. JJusl:á8 .Jlil:lr'.J.-;: 1'isz11vnsviíri 1~(Ít11ni J(atolikus pj,'.. 
húnirthivnt.n! l~Spuresónek szóbeli küzli~se. - }(r1f)(1.il 
réterné: :O:Z!'Jh(•\i közlúsu. ~ S. Szent.-j\.fihúh·i T{cfuni1ii· 
l 1lS Fiúi~-kn!1, ni)vc1Hl1'.k·rH'.vsoni. l noo__.'...07. l !!H('.\·. 
ii. qszt1ih·. ;). :-;ors:r.IÍ.111. I\:11h1tv .T!inos .:\ltnliinos .!:::koli; 
in1.tt1ínt, ·Ti:.'t:tvns'/<.~t'l. ~~- D. ylJounár .!lc::::::ú: 2'Icg0nil1!-



:iss GYÓGYSZERESZET 2-L évfolyrun 10. szún1 

kezés 1'.:.t1Uuy ,Júnosról. ~lugyar l(é1uikusok J~apju, 11, 
:!_:25-:{:!8 (1D5UJ. - lU. -.\"C111e/h lJJ!u: l\.uLuy Jiiuo;;, 
Elet és 'l'udo111üny, 3;j, 1101 (1050). - Zalai l{cirolt1: 
l<\.n hny J ii. nos ( U:iHU--l D:in) 11111nkússúgáni1k tudornány-, 
1t.~l·l1nik11- i~s ipartört0neti értéke. l.lyógyszerészut, 1.1, 
-120---l:l:! (1H70). - l:l. Uüll ,Józ::;ef iskoltdguzgutó 
1\..aLayról elnevezett. i8koln névudó ünttepségún ehnon
dott. beszéde 1!107. Vusvári l)úl i\lúzeun1 tuluj<lonáLun 
levű kézirat. - !:{.Bognár ltc;;1;;ű: i..;::abuy Júnos tisza
vasvári szobrúnuk uvatúsukor 1non<lott ünnepi beszéde 
1 fl.)G, szupi.eio ber l G-iin. 1\:.ézirut, .v usvúri l'Ul l\lúzeurn 
t 11lnjdonúbnu, 1'iszavus\·iíri. - j 4. l\:.órösi Cso1nu Sándor 
CTiu111úziu1n 0s t:)zukküzépiskolu, 1~1.ujdúnúnüs. 975/197G 
szú111ú Uzeglé<li/l\:oé hivulalos adatközlése. 15. 
.A 1-lajdúnúniisi l{efur111ütus :U\ígitHlláziu1n értesítője 
az 1907--Uö-us tn11évról. llajdúnünús, 11orovitz ,J. 
(Jyula künyvnyu1ndúja, l!JUS, 5:~ lap, 1. osztály, ~l. 

sur::;zú111. - 1 (i. J\..o::;suth J_,njus küzlekedésgépészet i, 
g{:pészeLi, gy<it•tústel'hnolúgiai, fino11n11ec:hnnikui ~'.·s 

111ü~zcri1ial'i tiznkküzépiskola, .Xyírvgyhii.za. l•'erenc 1J0ltt 
kii11\·\·túru::; tnnúr udn!küzh'.>se ID/ti. ll. ~~;. -- 17. l\..o
nin)·i Frígyt:s Uiii11uiziu11t )..'ng~'kiílló 2~7/lfl7G szii111, 
[,iJH':iUÍ Z1d1.ú1t iskulaif!H'l,f!atú ndat.kiizlú::;u. - IS . ..:\ 1-lnj
dúiuituí,;i [{1:f{lrruútus~Fógin1nú:t.iu1t1 értc::iít6ju nz lHl l
l :!-c·s ti\llL'.\·rül, llnjdúruiHtl~, lluro\'Üz ,J. Gyula küny\" 
nyutndtij11, 1(11:2, .1.7 lap, \e. uszttily, 7. sors:uí1u. -

l H . ..:\ llajdúnúoási .Eefonniitu;-; Fógiu111ií:t.ion1 értesí
tüjt· az J(ll2~l:l-u,..: tnnl~\·níl, J[njdún!Íni\s, 1-!oru\"itz 
.J. t)yuln ki"1nyvnyo1ud<ija, !Ul:J, ID lap, \"J. o;;ztiily, 
fi. :.-:orsz~iH1. -··- :.!U. :\ l-Jajdú11ilrui:ú Ht~fur1ntitus F{i
i;ir1111ázi1111i l:rtl~sítöju nz IHJ:l-1·!-t:s ta11évröl, lJnjJú
!lliiuis. l loro\·it z .J. Gyuln ki_iny\·nyouidúja, l U t-i, 
-!/ lttp, \"11. osz11U~-. 0. ,;or.-:z1\1ti. - :!!. :\ _Hnjdúnünúsi 
l ~\:fonn:it u;-; _Fögin 1núziul!1 <"·n e::;ít.őjt~_ uz l H l-l - l G-~Js 
tanéYekrúl, ti njdúnünib, _!-[oro\"it z J. Gyula kü11y\"· 
l!youidiijn, 1Hl5, 50-Gl. lnp, \Tll.L osztüly. - 22. 
Erott,;égi viz;;gn bizonyítvúny 1nüsolat.a. (l\.nbay ,Jiíuos) 
l IU/l!J:!O. ápi· IS.~'\ szerzők tulajdontiLun - 2:l. .:\..lfökli 
l-\.tiroh·nú: s:t.úbcli adatközlése. - 2-L .:-\.. 1-JnjclúnátHÍ.Si 
l~ufor~1Hitu~ F6giH111áziun1 c'·ri.;~::;ít.óje l Dl:l-1-!-es tnn
t'.·\·t·u, 11.ujd ú111inús, lf.orovii z ,J. C+yuln könyvnyonHJtiju, 
l !J l-l, liO lap. :!G. llufdu ,')'1í1ulor fi.djegyzésui . ..:\ szerzök 
! ulajdonúbnn. - :!ti. l~orai·s::J,:i ó'aniu: :\-1.ugyarorsziig 
\'Ünnvgyl:i 0,,; \"<Írosni .. Budnpl~;.;1, l :SUli Szabolcs vür
H1e~yu. !i·L, :!7-!., 0-10. liq1. - 27, 1''u::.c!:~rn _·Írpád: 
:--:znlJoh·;; nH.~gye vi!úgliíríí gyógyszerész-fin, J\._abuy 
. Jünon. U1:vn;,;i lleíi\np, -111, 22:l-:!2ti (1070). - '.2S. 
J•'(/::.:);11"' .·ll']J'Í<Í: ::1zn1iolcs tlll'UYe vilüghírli fia. (.Nt_·gvvt:u 
t:\·i: hnlt l!K'.f! .!\..nha\· .János.) ~~zttbolc'S-Sznt111tlri Sz~n1lu, 
11, S7-!J:l (lf!lfi). : __ :!!J. Jlul1101i .János: .I\..aliay ,Jiinos 
/·::; a HHtL:vnr Ht(Jrfinuvünás. :\cin l 1lutnHat'L·tHien J-lun
gnri(_'lt. :J:!, 1, :! (l!lii'tf). -- :10. 1\l'lll]!ÍCI' f{11rl: ..:\.. gyógy· 
szer0szt·t tiint'·nutt·. Uondolut l\..indó, _B11dnpcst. J!Jti-1, 
l :!.! lap. -- :11. Hub .f ó.:sef: ti~za\(Jki gyúgyszurész 
,.:z<il11·!i ki"it.lt'.:-:1'. ·--- :i~. H('•rle1i ,_.zerző1_h":--: lDl!i. junuiir 
~(i, !Iiljdt'inúnü,.:i kcllcZl'·;-;,;t•l E:.ftl1nv .l'r'·ter ('.s _Hi"riin1p(> 
[111ru u:vóuy;-;z(·n'·szuk kiitötit':k .. ·\ sZerz6k birt.oklibnn. -
:·:::. l\'(;l1u,:1/ .liinr1.~11i: Jlorfin-nic'ghni.ürozás nHikBzalruú-

bnn l~uba.y J únos Il\Ól~szerGvel. }lagyur Gyógysi.erész.~ 
l lHlornúnyi T'i~_rsa::;úg Ertcsíi.ójc, 12, {j (lD:~G). - :~,L 

ljj. J.líen1wr Udün: ..:\.. tiszalöki régi „Szurvus" pntika 
alupíttisu ( 1. 8-1 7). Conununicutiones de historiu urt ÍB 
1t1ediuinnc, suppl. D-10, 110-121 (1077). - :IG. 
Phn1·1n11copeu l:1ungt1rica 111; 8:y-rupus Diueodii. l~udn
pesL lDOD, 2.f.18-;{f,JO. lup. (Latin nyelvü kia<lús). -
:H.i. ljj. 111en.11er Udön: ld. Luktics li'erenc cn1lékére. 
:::lzttLolcs-Szut1núri Szc1nle 11, 1, 7H-8G (1070). -
:S7, l\.ubny Jünos ogyctoini lcc:kekünyvc. 1\.. szerzök 
t ulajdontibun. 

E. 1\\ e 11 11 e p M 11 a J{ u1. - W. X a ií H y: il'Io,10~ 
öocr111> flH011u1 J{a6au. B1i16op nporfleccuu, po:11cUen11e uöeu 
npOU3GOÖCfTIIJa .uopljh111a 

.~\nTOph! pa3paGaTb!!J<IJill il\OIIQ,QOCT6, yt1cGy 51HOllla 

l(aúa11, CD:J;{aTcJ151 ue1-1repci.:oro 11pou3uo;\cTna Moptj111na. 
.Lla!OT OŐ'h5lCHCHllC 1'();\ly, lHJtJC,\\Y CT<lJI l!3 cry;1e1rrn

Xll.\\lll\a rap.>1aucuT, li:aI\llC Hi1Űjl!OHCll!Hl ;uu111 l!,ilC!O !( 

ocyn1et:Tn.:1e111110 ero nce.>1Hp110 H:JBCCTHOrll 11;:rre1rra. 

Ö. :\l un 11 e r ,Jun. n11d ~. H H j dú: }"oulh 

(1j J,_Ítt(;.,' l\abay. Origi11, choicc oj projc8sion, birth (Jf 
lhc idea oj niorphi1w 11iun11jacturing 

:\n elnborniion is present.ed on the yoaíh of .f1í11os 

l\.at1a,11, inventor of the 111odernc process of lllOl'j>hiiiL· 
fJt'U<ltt(·tion, founder of 111orpllinu 1111u1ufnt'.i1u·u in H1111-
gary, l1n::il·rl pnrtinlly un his O\\'U s!udie;.;. Jt is explained. 
\\"ln,· L~hnllí,!cd i.he student:. nf ehetnisu·v his eurri1·1tlu1i1 
to ~tudy iJ"iiarnuH:y, und \rliich obsur\"~li-ioris had givl~ll 
hint tbc iJea fur the elnborntion of his \\·u1·ld-rc•n(1\\"ll 

11ate11t for thc produet.io11 uf niorpliine fror11 f-lO!lJlY 
stra\\-". 

0. 711 u n ne r jl1n.-S. Il n j d u; ,János ]{aúay's 
.fuycnd.:eil, Bcruj8wahl, J:J11tslchc11 scin<;r Idcc úctr. 
Jl 0rphinprodul:tion 

\ 1crfnsser benrlJcii en diu .rua:cnclzeit und dio St 11tlien 
(lu::; ,J1_lnos 1\:ubay, Ersehuffer"'dcr ~lorpliinproduki.ion. 
;-;ie crklilrun, \\·eshalh nus dein Chuiniest.udoni.cn l'hnr
innzeut \\·urde, \vek·!ic Beohnchlunaen ílun dio ldee znr 

l~cali::;íorung scinc:-; \\"tJt.lJt:riih111ie?1 J.lu.tonics gegt~lJc·n 
hahcu . 

•k Íi'C8U /1/() CH r.;.,,p<:r11nto: 

'.\I l: n ne r, j11n .. Ü. k<tj H rl j du, ;-;, : La j1u1u{Jo. 

la projr;sielcklCJ dc .Já11013 ]\~ubuy 1.-uf fa nrwl,:-iúo dc la frlcu 
de /r1 11uJrjin-j11liril;urlo 

La aü1uroj prilnboris la junnl:on k1tj !n studi1jojn dl' 
.J1inos J(ahn\·. la i11icintinto de Itt niorfin-fnl!t'ikndu l~ll 

1-!ungai·in. !11 eksplikas, kin! li 1:stig-is fnnua('iist.o cl kf•rni
i:;;to, knj kinj oliservadoj doni:-: !n id;:on ni li rcnligi :-;ii~n 

1n(1nclfnrn11B pnir:nton. 

( ,\',:rd)(.Jlf'-~·-8:xtf 1nrl r 1n1:uyci 11a nács G !JÓ(J yszcrtú ri T\.ö.:pon~jrt, 77 / 6:J (J,l/Ú[!lf8ZCriá r, Trásá ro.sna 1nény, 

/lríl:r.íc::i iit :!.:!. ~- .JSOO: ~4lkaloida. r""r:!/!/(;8;:eti Ci-yár, :Cis;:a1:a.srári. - .J.J-10) 

l~rkezett: 1U77. l\~. (i. 

EL F( JC~ l iTT i,,::~\ l ;_LTl),-.::z El-~ L':-:'1•;,11 l 'J.'.:t)Z E [( 

Hej.: 11h. Ztg. 1:~:) (:!), 78 (!fl~O). 

1~!!\" ;\;-)ZI.:::-beli jclf'ntt~s szerint, 1()7U elsCi fl•léhen 
2 l ();-;~· :-;Zl.'l\H~Jyt t~t'tl'k let\ t;!l kúlJii ÓSZl.'t'·CSL'!11pé:-;zéSS(•J, 
i!!. kt.~rv:Ok\'del;·innu~l knpt'sulii!.han. :\ let\1glalt hasi;.; 
(;;; 1nariht1tH111 1n(:nnyisége :ltfi-! kg \'Olt (l97B 1násodik 
f\·léb(~n :!G~S kg). :\ nngyuH~ri.ékü enwlkcd(·s egy l 100 
kg-os :,;zi'd\H 111iiny lefog!nliis1innk kiiszü11het.6, ntnclyeL 
n 1nil11clH!11i rundíír::;éf!:. vú1ntiszt.viselőkkul karültve 
sikeresen hajt.ott, vél!re~·- „A kölni körzetben ugyunezc:n 
idó uhü.\. -1-.:l kg ht•roinl sikerült. 1_1 hnt ósligoknnk lefog~ 

!nlni. "'\yt:r::;ópiu1obú! ~,·! kg. 1norfinliól ::,! kg, kukain
ból 10,D kg, _Li-3.U-ből 10 OOO ndttg t~s nn1fet.nniinb6l 
1 ;)()() tablci.(n \·ulL u.z elkobzott rnennyiség. ~\.. kfibHószt:r
('SP1npész(;(-. küzpontjni ft nó1net-holl11nd hntó.r, (1 frnnk
fnrti '~s hnrnburgi rcpülötér . .,-\ CHu1núból érkPzett 
kiibít.ósz('r fafignnlkbnn volt ()lrcji.-YC. ~\_ bünülclüz6-szcr
\'l'k előt.t évuk óln. is1nerct.cs, hogy n (,'hana-i kri.bítószcr
t'.Sernpö::;z szervezetnek li'rnnkfurt az európai i;Jusztó 
kiizpont.jn .. Innen és. u hn1nbnrgi légikiköt.őból t.ovábh.it
ji'tk 11 kú!du'1szf~r·elü•t. J~nrópn·S7.(!l'ie 1nüköd(J iigyHökt.)lk

hez (lO~). 
l~. B. 


