
Kabay János 75 évvel ezelőtt 1930. március 14-én, a
Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság ülésén is-
mertette új eljárását, amely forradalmi változást jelen-
tett a morfingyártás történetében.

***

Sertürner felfedezése óta sokan próbálkoztak azzal,
hogy a morfint ópium helyett közvetlenül mákgubóból
állítsák elő. Ezek a kísérletek a 19. század végén ered-
ménnyel is jártak: Tilloy Franciaországban, F. L.
Winckler pedig Németországban állított elő mákgubó-
ból morfint. Eljárásaik csupán történeti szempontból
érdekesek, mert egyik sem volt versenyképes az ópi-
umból való morfingyártással.

Az első próbálkozások után 100 évvel, 1925-ben egy
fiatal magyar gyógyszerész Kabay János módszert dol-
gozott ki a zöld máknövényből való morfingyártásra, és
1927-ban „Alkaloida” elnevezéssel szülőfalujában,
Büdszentmihályon, a mai Tiszavasváriban, egy kis ve-
gyészeti gyárat alapított. Az éretlen máknövény feldol-
gozásáról, a „morphin magyar módszerű gyártásáról”,
1930. március 14-én számolt be a Magyar Gyógysze-
résztudományi Társaság előadóülésén.

Ez az eljárás drága volt és nehézkes (sok gondot oko-
zott pl. a mákolaj és klorofill), és időszakhoz kötött: csu-
pán a máknövény virágzása és érése között lehetett al-
kalmazni. A módszert az tette elsősorban gazdaságtalan-
ná, hogy a mák értékes szemtermésének elvesztésével
járt együtt. Kabay továbbfejlesztette módszerét és zseni-
álisan oldotta meg az összes problémát: felfedezte, hogy
a közhiedelemmel ellentétben a már learatott, kicsépelt
és kiszáradt máknövényből is kitermelhetők az
ópiumalkaloidok. 1931. november 30-án kelt szabadal-
mi bejelentése – „eljárás ópiumalkaloidák előállítására”
– új korszakot nyitott a morfingyártás történetében.

A Kabay család szerény méretekben kezdte meg a
gyártást, de hogy ez mit jelentett gazdaságilag Magyar-

ország számára már néhány év leforgása alatt, azt az
alábbi táblázatban feltüntetett import-export adatok ér-
zékeltetik.

Kabay Jánosnak kezdetben nemcsak technológiai
és gazdasági nehézségekkel kellett szembenéznie, ha-
nem azzal a váddal is, hogy Magyarországon a
morfingyártás elősegítené a kábítószer-élvezet terjedé-
sét. A technológiai nehézségek leküzdése után, állami
segítséggel, a gazdasági nehézségek is megoldódtak, a
kábítószer-terjesztés vádját pedig, Magyarországon és
külföldön egyaránt, a gyártási eljárás ismertetése cáfol-
ta meg. Az ENSZ Kábítószer Bizottság jogelődjében, a
Népszövetség illetékes bizottságában 1934-ben ismer-
tette a magyar küldöttség a mákszalmaeljárást. A Nép-
szövetség által kiküldött bizottság Magyarországon tett
látogatása és a bizottság osztatlan elismerése jelentette
az erkölcsi sikert Kabay számára. Ekkor már minden
szakember világosan látta, hogy a Kabay-eljárás nem-
csak gazdaságilag nagy jelentőségű, hanem közegész-
ségügyi szempontból is. Az előállítás menetében az
ópiumfázis kimarad, ezzel mód nyílik arra, hogy egy
kábítószer-élvezetre alkalmatlannak tartott kiindulási
anyagból tökéletes ellenőrzés mellett lehessen a mor-
fint és a többi mákalkaloidot előállítani.

Kabay Jánost a túlfeszített munka és a rendkívül
kemény küzdelem a meg nem értéssel szemben, 40
éves korában sírba vitte. Még eleget tudott tenni a Nép-
szövetség megbízásának, amely a mákgubóból való
megfelelő morfinanalízis kidolgozására szólt, de Genf-
ben már nem tudott előadást tartani munkájáról.

A módszer jelentőségét hamar felismerték külföl-
dön is. Svájcban a Hoffman-LaRoche kezdte meg a
mákgubóból való morfingyártást, Lengyelországban,
majd Csehszlovákiában pedig Kabay szabadalma alap-
ján indult meg a gyártás.

Kabay János előadását a Magyar Gyógyszerésztu-
dományi Társaság Értesítője (Ért. 1930. 5. 226–234.)
közölte; a továbbiakban ezt ismertetjük.
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A magyar morfingyártás kezdete
(Halmi adatai alapján)

Év Magyarország morfin
importja (kg) exportja (kg)

1927 991 –
1928 145 –
1930 49,7 12,6
1933 19,2 63,2
1934 2,6 79,6

GYÓGYSZERÉSZETTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK

A morphin magyar módszerű gyártásának ismertetése

Írta és a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaságnak
1930. évi március hó 14-én tartott ülésén előadta:

Kabay János.

Régi vágyam volt, hogy e helyről ismertessem munkássá-
gom eddigi eredményeit, de a körülmények mindezideig lehe-
tetlenné tették azt. Legfőbb oka ennek az volt, ami most is bi-
zonyos aggodalommal tölt el, hogy az e helyhez méltó őszin-
te részletességgel nem adhatok mindent nyilvánosságra, csak
a szabadalomban megadott keretek között kell maradnom.



A máknövény (Pa-
paver somniferum) sok,
igen fontos alkaloidát
tartalmaz. Ezen alkaloi-
dákat a tejnedvben ta-
láljuk, mely tejnedv az
egész növényt beháló-
zó, de egységes, zárt
tejedényekben van. A
mákfejek felületi be-
metszési helyén kiömlő
tejnedv a napon beszá-
radva egy sárgás-barna
színű szilárd anyagot
ad: ez az ópium.Az ópi-

um gyűjtésévei ősidőktől fogva foglalkoznak s a gyógyászatban
igen fontos és kiterjedt alkalmazása volt úgy poralakban, mint
különböző kivonatok formájában. Azért mondom, hogy volt,
mert Sertürner óta, aki 1817-ben a morphint tisztán izolálta az
ópiumból, az ópiumalkaloidáknak egész sorát választották ki.
Így ezen tiszta anyagok alkalmazásával az ópium használata je-
lentékenyen visszaszorult.

Mint élvezeti szer azonban, jóllehet az emberi szervezet-
re végtelenül káros hatása van és valósággal rabjai lesznek
az ópiumszívók ennek a testet és lelket ölő alattomos méreg-
nek, mégis hihetetlenül el van terjedve, főképpen azokon a
helyeken, ahol ópiumgyűjtéssel foglalkoznak.

Tekintettel az így fennálló és mindig növekvő nagy ópium-
keresletre, úgy nálunk, mint Német- és Franciaországban foly-
tattak kísérleteket a gyógyópium termesztésére. Nálunk
dr. Deér Endre tudományos kísérlete után – mely szerint ő a
magyar ópiumot az ázsiaival teljesen azonosnak, sőt morphin-
tartalomra nézve 16%-osnak, tehát értékesebbnek találta – igen
sokan kísérleteztek az ópium gyakorlati termesztésével és kat.
holdankén 6–7 kg-ot kaptak 15–20% morphintartalommal. A
délnémetországi kísérletek során szintén 6–8 kg 15–18%-os
ópiumot kaptak, Elzászban pedig 18–20%-os morphintartalmú
ópiumot. Ha figyelembe vesszük, hogy az ópium-termelő he-
lyek közül Kisázsiában terem a legjobb, 10–12% morphintar-
talmú ópium – a perzsiai 9 és az indiai 5–6%-os, – láthatjuk,
hogy a fenti kísérleti helyeken az alkaloidagyártás szempontjá-
ból sokkal értékesebb ópium nyerhető, mégis termelésével nem
foglalkoznak, mert gazdaságilag nem kifizető. Ugyanis aratás
idején, tehát éppen a legmagasabb mezőgazdasági munkabérek
mellett kat. holdanként legalább 150–170 munkanap szükséges
a termeléshez, ezt pedig csak ott lehet keresztülvinni, ahol igen
olcsó munkaerő áll rendelkezésre.

E meddő kísérletek során felvetődött az az eszme, miután
a gyógyításban nem annyira az ópium, mint a belőle előállított
alkaloidák bírnak fontossággal, hogy lehetséges volna-e ezen
alkaloidákat az igen sok kézi munkaerőt igénylő ópiumnyerés
elkerülésével, közvetlenül a zöld máknövényből előállítani?

Az ezen irányban folytatott nagyszámú kísérletekről, mint-
hogy pozitív eredményre nem vezettek, kevés közelebbi adatot
tudunk. Egyedül dr. Walter Heinrici kísérleti eredményeit is-
merjük, amelyek a 232126. számú német birodalmi szabada-
lomban vannak lefektetve. Ezen eljárás szerint a felaprított és
vízzel megnedvesített máknövényt kipréseli, miáltal a növény-
ben jelenlévő alkaloidák a préslébe jutnak. E kipréselt nedvet
vacuumban megfelelően töményíti és azután fermenteket, vagy
kis mennyiségű oxydatiós szereket ad hozzá, vagy pedig
mikroorganismusok útján való természetes erjesztésnek veti
alá, miáltal leírása szerint hosszabb állás után az eredeti alkalo-

idatartalom 5–6-szorosára emelkedik. Midőn az alkaloida-sza-
porulat tovább már nem észlelhető, az erjesztett folyadékot am-
móniával telíti, az így levált alkaloidákat szűréssel elkülöníti,
savban oldja, ammóniával újra leválasztja, s ezt a műveletet ad-
dig ismétli, míg teljesen tiszta alkaloidákat nem nyer.

Ezen a helyen azt hiszem felesleges ezen eljárás részle-
tes bírálatába bocsátkoznom, mert e leírás nemcsak a szaba-
dalmi leírások szokásos homályosságával bír, hanem igen
erős logikai ellentmondásokat is tartalmaz. Egyes részeire
eljárásom ismertetése során még vissza fogok térni. Minden
további bírálat helyett pedig legyen szabad megjegyeznem,
hogy ez a szabadalmazott eljárás 1910-ben jutott nyilvános-
ságra s jóllehet szerzőjének állítása szerint nemcsak azt az
alkaloida-mennyiséget lett volna hivatva a növényből kivon-
ni, amelyet az eredetileg tartalmazott, hanem azt – tehát az
ópiumban nyerhető mennyiségnek négy-ötszörösét – még
mesterséges úton öt-hatszorosára tudja fokozni, mégis a mai
napig egyszerű technikai keresztülvihetősége mellett 20 év
alatt gyakorlati kihasználására nem került sor.

A kérdés megoldása még laboratóriumi úton is sok ne-
hézséggel járt. Ugyanis míg az ópium hosszú idő óta vegyi-
leg feldolgozva ismeretes előttünk, addig az összeaprított
növényből kipréselt nedv ettől az anyagtól lényegesen kü-
lönböző, sokkal komplikáltabb keverék, semhogy az ópium-
ra alkalmazható eljárásokat itt érvényesíteni lehetne.

Ugyanis mikor a növény feldarabolásakor az izolált tejcsa-
tornák tartalma a sejtek tartalmával elegyedik, eddig még köze-
lebbről ki nem kutatott, lazábban és szorosabban kapcsolt új ve-
gyületcsoportok lépnek fel. Ezen új vegyületcomplexumokban
legfontosabb szerepe van a calciumnak, mely a légszáraz mák-
növénynek 1,5–2,0%-át teszi ki s ez a calciummennyiség már
elégséges arra – ha az általam feltételezett vegyületkapcsolatok
nem is lépnének fel –, hogy megakadályozza a morphinbázis-
nak a folyadékból való teljes leválását. Így Heinrici leírásával
szemben bizonyítható, hogy a folyadék ammóniával való telíté-
sénél a képződött Ca(OH)2 a legfontosabb alkaloida, a morphin
leválását feltétlenül megakadályozza.

Igen nehéz akadály továbbá a préselésben levő chloro-
phyll, mely a mák zsíros olajával együtt az alkaloidák felvéte-
lére képes s végül a legnagyobb nehézséget okozza a növényi
nedvekben fellépő fermentatiós folyamatoknak, különösen az
oxydatiónak a hatása. Ugyanis az alkaloidák, főképpen pedig
a morphin, oxydatióra rendkívül gyorsan bomlanak.

Mindezekből kitűnik, hogy a zöld mákból való alkaloi-
danyerésnél eredményt csak úgy érhetünk el, ha az eddigiek-
től teljesen eltérő új irányt választunk és az így szükségelt új
technikai berendezés tökéletességét biztosítjuk.

Laboratóriumi kísérleteim során megállapított elvek
alapján kidolgozott eljárásomat a rendelkezésemre álló szű-
kös anyagi eszközök mellett csaknem három évi szakadatlan
munkával sikerült a gyakorlat részére tökéletesíteni s egy
technikailag teljesen megfelelő s mégis igen egyszerű üze-
met beállítani a máknövény alkaloidáinak nyerésére.

Minthogy a zöld növényben az értékes alkaloidák meny-
nyisége alig 0,07–0,08%-ot ér el, igen nagy mennyiségű nö-
vény feldolgozása válik szükségessé. E nagy mennyiségek
szállításával járó költségeket kikerülendő, egy mobil kivonó-
gépet szerkesztettem, melynek segítségével a zöld növény
feldolgozása közvetlenül a termőföldön történik és így a
gyárba való szállításra csak a folyékony kivonat kerül, mely
megfelelő konzerválás mellett napokig eltartható. Az anyag
konzerválását már a kivonóban végzem, ugyanis a mosófo-
lyadék egy szabad kénes savat tartalmazó só híg oldata,
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melynek úgy a kivonásnál, mint a további előállításnál igen
fontos és többirányú szerepe van.

Elsősorban megakadályozza, hogy a felaprításkor a tej-
nedv és a sejtnedv keveredésénél a további feldolgozásra ká-
ros, fent említett szorosabb kötésű vegyületcomplexumok lét-
rejöjjenek. Ugyanis a calciumot megköti s jól oldódó alka-
loidasókat képez. A magasabb molekulájú, kevésbé karakte-
risztikus növényi savakat ezen hydrokénessavas só fémje le-
köti s határozott karakterrel bíró kénes savval helyettesíti.

Én vegyület-complexumokról azért beszélek, mert úgy
tapasztaltam, hogy a minden előzetes kezelés nélkül besűrí-
tett máknövény-nedvből az alkaloidák csak úgy nyerhetők ki
teljesen, ha erősebb chemiai bontást alkalmazunk. Ezzel ma-
gyarázható dr. W. Heinrici-nek már említett azon állítása is,
hogy az általa nyert présnedvet erjesztésnek vetve alá, vagy
egy kevés oxydáló szert (H2O2-ot vagy KMnO4-ot) adva
hozzá, alkaloidaszaporulat áll be. Ez azonban csak látszóla-
gos, mert a szaporulat ezekből a kötésekből való felszabadu-
lás útján áll elő, de mivel erre éppen az alkaloidákat is bon-
tó hatású oxydatiót alkalmazza, végeredményében eljárásá-
nál feltétlenül alkaloida-veszteségnek kell lennie.

Az alkalmazott hydrokénessavas só szerepe továbbá a
chlorophyll hydrolysisének megakadályozása s a benne lévő
fémgyök által annak fixálása. Azon kívül a növényi nedvek-
ben a nagy nyári melegben gyorsan fellépő erjedési és
oxydatiós folyamatokat is meggátolja és így a kivonat szál-
líthatóságát is biztosítja, továbbá megfelelő concentratióra
beállítva, a kivonat sűrítésénél is konzerválólag hat.

Ezen kivonat előállításával és megfelelő extractiós mű-
veletek útján alkaloida-complexumot kapunk, melléktermé-
kül pedig nyers chlorophyllt, mely jelentékeny mennyiségű
mákolajat tartalmaz. Tekintettel arra, hogy eljárásomnak ez a
része a szabadalomban sincs részletesen feltárva, így köze-
lebbről nem áll módomban ismertetni.

Az ópiumalkaloida-complexum két különböző leválasz-
tás folytán, különböző arány szerint tartalmazza az alkaloi-
dákat. Az egyik morphinban gazdag és mellékalkaloidákban
szegény, míg a másik mellékalkaloidákban dús, de morphint
igen keveset tartalmaz. Morphin és természetes codein nye-
résére az elsőt alkalmazzuk. Mivel ez a complexum még je-
lentékeny mennyiségű calciumot tartalmaz, hogy a leválasz-
tásnál veszteséget ne szenvedjünk, leghelyesebb meszes el-
járás szerint dolgozni.

Ezek után áttérek a morphinüzem folyamatos ismertetésére.
Feldolgozásra főképpen kétféle mákot alkalmazunk: ku-

manovi fehér, ún. ópiummákot és kék francia mákot. A fehér
mák jelentékenyen kisebb növésű, de magasabb alkaloida-
tartalmú, míg a francia kék mák már nagyobb növésű és ala-
csonyabb alkaloida-tartalmú. Ezek szerint úgy gondolhat-
nánk, hogy a morphin-nyerés szempontjából alkalmasabb a
fehér mák termelése, de a gyakorlat ezt nem igazolja. Ugyan-
is a fehér mák vékonyabb növésű, kevésbé leveles, hamarabb
szárad s így a feldolgozásra alkalmas ideje – virágzástól az
érés megkezdéséig – sokkal rövidebb, alig három hétre tehe-
tő. A francia kék mák sokkal fejlettebb, leveles elágazásaival
a talajnedvességet sokáig megőrzi és így feldolgozásra alkal-
mas ideje normális körülmények között 6–8 hétre tehető.

Nekem volt már egy kevés kumanovi fehér és francia
kék mák keresztezéséből származott, rózsaszín virágú mák-
fajtám kitermelve, de a múlt évi mostoha időjárás folytán tel-
jesen kipusztult. Ez irányban most is folynak kísérletek a m.
kir. Gyógynövénykísérleti Állomáson. Természetesen évek
hosszú munkáját igényli, míg egy ilyen mesterséges keresz-
tezés megfelelő selectio útján eredményhez vezet.

Addig is a következő módon járok el: A learatandó mák
terület 1/3-át fehér, 2/3-át francia kék mákkal vetettem. Ez-
által, minthogy a fehér mák legalább két héttel előbb aratha-
tó, a feldolgozás ideje legalább két héttel hosszabb lesz.

A virágzás beálltával veszi kezdetét a mák aratása. Ez
közönségesen kaszával történik s utána a learatott növényt
kévékbe kötik. A kivonó gép megfelelő időközönként az ara-
tók után megy, így a növény szállítását kikerüljük. A lemá-
zsált növény aprító és zúzó készülékeken át a kivonóba ke-
rül, ahol a kivonó folyadékkal keverve, állandó kavarás köz-
ben tovább jut, míg előzetes kifacsarás után egy folytonosan
működő présbe kerül, honnan mint kivont anyag, kidobódik.
Óránként 25–25 q zöldanyagot képes a gép feldolgozni, így
éjjel-nappal üzem mellett naponta 4–5 kat. hold aratható le.
Egy nyári időszaki üzem alatt tehát minimálisan 100–120
kat. holdat képes egy gép feldolgozni.

A kivonatot és a préslevet besűrítés céljából hordókban a
gyárba szállítjuk, ahol a kivonószer megfelelő beállítása után
extractum spissum állományúra sűrítjük és hordókban raktá-
rozva tároljuk. Ez a lekvárszerű anyag 0,4–0,8% morphintar-
talmú, nem romlandó, hiszen megfelelő mennyiségű konzer-
váló anyagot tartalmaz és így veszteség nélkül tárolható.

Ez a tulajdonképpeni időszaki üzem. Időtartama változó,
rendszerint május 15–július 15-e közé esik.

A besűrített kivonat további feldolgozása képezi a máso-
dik fázisú üzemet. Az elraktározott nyersanyag extractiója
oly mértékben történik, hogy az – ha a mobil kivonó teljes
üzemmel dolgozott – kb. 10 hónapig tart. Ez gazdasági
okokból történik, mert így állandó alkalmazású, tehát ol-
csóbb munkaerővel és jelentékenyen kisebb berendezéssel
hajtható végre. E műveletnél nyerjük a nyers chlorophyllt és
az előbb említett alkaloida-complexumokat.

A második fázisú üzem megkezdése után kb. 12 munka-
nappal veszi kezdetét a harmadik fázisú, mely azután hasonló
lépésben folytatódik. Magában foglalja az alkaloidák szétvá-
lasztását, tisztítását és a kereskedelmi chlorophyll gyártását.

A leválasztott morphin tisztítását és a sósavas só kristá-
lyosítását is meglepő eredménnyel amylalkohollal végeztem.
Feltétlenül tiszta, mellékalkaloida-mentes anyagot szolgál-
tat. A sósavas só azonban a kristályosításnál amylalkoholt
zár magába, ezért újabban aethylalkohollal pótoltam, miáltal
teljesen szagtalan, hófehér kristályokat nyerünk.

Három évi küzdelmes munkával sikerült végre lehetővé
tenni e nagy gazdasági jelentőségű probléma gyárüzemszerű
megoldását. A fent vázolt eljárás alapján az eddig használa-
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tos ópiumnyeréssel szemben – mely igen sok gyakorlott ké-
zi munkaerőt kíván – egyszerű gyárüzemi módszerrel, a
gyógyászatban kevésbé fontos és az emberiség közegészség-
ügye szempontjából hihetetlen sok áldozatot követelő ópium
kikerülésével, ugyanazon területről 3–4-szerte nagyobb
mennyiségű alkaloida nyerhető. Ugyanis az ópium gyűjtésé-
nél a felhasított tejnedv szivárog ki, míg az egész növény fel-
dolgozásánál a növényben jelenlévő alkaloidák teljes meny-
nyisége kitermelhető.

Ezen nagy gazdasági előnyök ellenére terveim megvaló-
sításánál szinte leküzdhetetlen akadályokkal találtam magam
szemben; nem csak azért, mert a meglévő morphingyárak
Sertürner óta dolgoznak, tehát több mint száz esztendős
múltra és gyakorlati tapasztalatokra tekintenek vissza, ha-
nem ezen felül belföldön ismeretlenségemmel és mint min-
den úttörővel szemben szokásos, bizonyos fokú bizalmatlan-
sággal – külföldön pedig a hatalmas, tőkeerős ópiumterme-
lőkkel és az időközben megalakult morphinkartellel kellett
szembeszállnom.

A belföldi idegenkedést könnyen megszünteti forgalom-
ba kerülő készítményeim jósága és tisztasága. A külföldi
morphinkartell rosszindulatú állásfoglalása pedig szinte má-
ról-holnapra megszűnt, midőn egyik külföldi morphingyáros
intentiójára megismertettem velük az általam előállított ún.
ópiumalkaloida-complexumot. Belátták ugyanis, hogy ben-
nem nem konkurenciát, hanem segítőtársat találnak, mert hi-
szen ebben a complexumban egy olyan kiindulási anyagot
kapnának az ópium helyett, mely 3–4-szerte értékesebb és
feldolgozás szempontjából is sokkal alkalmasabb, mint az
ópium. Itt csak azt kell még tisztázni, hogy a mellékalkaloi-
dák aránya ugyanaz-e, mint az ópiumban, ami rövid időn be-
lül módomban is lesz, de ezen kérdés felvetődéséig erre az
irányra nem terjeszkedtem ki.

Ami az ópiumtermelőknek vállalkozásommal szemben ta-
núsított magatartását illeti, az azt hiszem mindig csak rosszab-
bodni fog, mert hiszen alapvető óhajom és törekvésem minél
hathatósabb fegyvert adni azoknak a kezébe, kik az emberiség
közegészségügyi érdekeinek védelme szempontjából az ópium-
termelés csökkentését és korlátozását óhajtják keresztülvinni.

Meg kell, hogy említsem, mennyire rosszul esett az,
hogy amidőn én missziót óhajtottam teljesíteni az emberiség
érdekében, ugyanakkor nem jelenhetett meg a bódítószerek,
morphinismus és cocainismus stb. ellen szóló újságcikk
vagy közlemény anélkül, hogy ezek terjesztőinek sorába ne
iktatták volna az én vállalatomat is. Ki kell azonban ezek kö-
zül a cikkek közül emelnem Baranyai Zoltánnak a „Magyar
Szemle” f. évi 2. számában megjelent „Morfinománia, ko-
kainománia” című tanulmányát, melyet a „Pester Lloyd” is
közölt. Ebben a helyzet pontos ismeretével tárja elénk a
nemzetközi ópium-ellenőrző bizottság emberfeletti munká-
ját, melyet az emberiség közegészségügyi védelmének érde-
kében az ópiumtermelés elleni küzdelemben folytat. Ennek a
cikknek minden sorából látszik, hogy a helyzet mennyire
alapos és tüzetes ismeretével rendelkezik írója az ópium-el-
lenőrző bizottság működésére vonatkozólag, de az én vállal-
kozásom alapját teljesen félreismeri, mert meg vagyok róla
győződve, látva a soraiból kitűnő emberszeretetet és mély
hazafiságot, hogy ismerve munkám célját és eredményeit,
belátná, hogy a mi vállalatunk nem a bódítószerek terjeszté-
sét, hanem inkább annak megakadályozását szolgálja és így
nem kívánná üzemünk működésének redukálását. Különben

is számítási tévedésen alapul cikkírónak az a megállapítása,
hogy Magyarország évi szükséglete csupán 13 kg morphin
volna, mert ha az általa közölt 450 mg-os évi egyénenkénti
ópiumszükségletet vesszük alapul, akkor ez morphinból mi-
nimálisan 315 kg-ot tesz ki. A tényleges morphin-behozatal
ennek alig a fele, de tudjuk, hogy a codein, mely csak ele-
nyésző csekély mennyiségben van jelen az ópiumban, szin-
tén a morphinból készül methylálás által, ebből viszont
4–5 q Magyarország évi szükséglete, úgy hogy a mi üze-
münk teljes kihasználás mellett alig felét képes előállítani az
ország szükségletének.

Külföldre pedig tiszta alkaloidákat nem is óhajtunk szál-
lítani, csak az említett ópiumalkaloida-complexumot. Ez pe-
dig olyan félkészítmény, melyet csak egy morphingyár hasz-
nálhat kiindulási anyagul a további feldolgozásra, de ópium-
élvezetre s egyáltalában mint bódítószer, nem alkalmazható.
Az én eljárásom mellett a termelés teljes biztonsággal ellen-
őrizhető, mert míg a mákfej megmetszése útján kifolyó tej-
nedv, mint ópium, laikusok által is könnyen hozzáférhető és
élvezeti szerül felhasználható, addig a learatott máknövény
kipréselt és besűrített nedve gyári berendezés nélkül fel nem
használható, tehát avatatlanok részére hozzáférhetetlen.

Különben is az ópiumtermelés korlátozásával szemben
az illető termelő országok nagy gazdasági érdekei képezik a
legnagyobb akadályt és nemzetközileg egységes úton ez a
kérdés sohasem lesz megoldható, mert ha számbavesszük a
gyógyászatban fontos ópiumalkaloidák orvosi célokra szük-
séges mennyiségének összességét, azt látjuk, hogy az ópium-
termelés ezt legalábbis ötszörösen felülmúlja s mégsem ké-
pes a keresletet fedezni.

Szerény véleményem szerint, ez a kérdés országonként
volna megoldható és szükséges volna is megoldani. Tekintet-
tel arra, hogy ismertetett eljárásom alapján már a mi megcson-
kított kis hazánk szükséglete is képes egy igen szép üzem mű-
ködését biztosítani, ezen az alapon minden országban, ahol a
mák megterem, ez keresztül volna vihető. Maguknak a kormá-
nyoknak kellene a kezükbe venni a termelést és ezen anyagok
behozatalát teljesen lehetetlenné tenni. A nemzetközi ópiumel-
lenőrző bizottságnak pedig az eddig minden korlátozás nélkül
szereplő codeint is a bódítószerek sorába kellene vonnia, nem
a hatása szempontjából, hanem azért, mert előállítása a
morphinból indul ki és az ellenőrzés alatt levő morphin igen
nagy mennyisége, midőn az állítólag methylálás alá kerül,
minden további ellenőrzés alól mentesül.

Meg fogja nekem a mélyen tisztelt Gyógyszerésztudo-
mányi Társaság bocsátani, hogy szorosan vett tárgyamtól er-
re a kérdésre is kitértem, de úgy érzem, hogy hazafias szem-
pontból is kötelességem volt ezeket felemlítenem, mert van-
nak ún. győztes államok, melyek évi ópiumtermelésüket
80.000-ről 280.000 kg-ra emelték fel, minden tekintet nélkül
az ópiumtermelésnek a Nemzetközi Ópiumellenőrző Bizott-
ság által elrendelt korlátozására, pusztán nagy nemzetgazda-
sági érdekekre hivatkozva, ugyanakkor pedig a mi jogos és
közegészségügyi szempontból fontos törekvéseinket aláak-
názni, vagy legalább is korlátok közé szorítani szeretnék.
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