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Az Alkaloida Rt, Kabay János és Kelp Ilona 
történetét, munkásságát bemutató dokumentumok 

a Magyar Vegyészeti Múzeumban

A Vegyészeti Múzeum gyűjteményéből az egyik legteljesebb gyártörténeti anyag az Alkaloi
da Vegyészeti Gyáré. Az anyag 1994-től folyamatosan, több részletben érkezett be, és a múzeum 
legértékesebb tematikus gyűjteménye. Kb. 1200 darabból áll, ennek mintegy fele az Alkaloida Rt. 
tulajdona, amelyet a múzeum letétként kezel. A gyűjtemény bemutatására az elmúlt 2 évben nyílott 
lehetőség. 1996 májusában Kabay János (1896-1936), 1997 októberében pedig Kelp Ilona (1897— 
1970) születésének 100. évfordulója szolgáltatta az alkalmat a gyár történetének és a két vegyész 
életének az ismertetésére.

Kabay János 1896. december 27-én született Büdszentmihályon, ahol édesapja 40 évig volt a 
község főjegyzője. Elemi iskoláit szülőfalujában végezte, a hajdúnánási gimnáziumban érettségi
zett. 1915-ben beiratkozott a Budapesti Műegyetemre, de az első világháború miatt katonai szolgá
latra jelentkezett. 1918-ban leszerelt, bátyja gyógyszertárába lépett be gyakornoknak, és 2 évet 
töltött nála. Bátyja fennmaradt leveleiből olvasható, hogy Kabay János már ekkor jó kémiai érzék
kel, sokoldalú tudással és ötletességgel rendelkezett, mely későbbi pályájára is jellemző. A két 
fivér már ez idő tájt elkezdte a morfiummal való kísérletezést.

1920-ban Kabay -  bátyjának, Péternek a segítségével és támogatásával -  a Pázmány Péter 
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karára iratkozott be gyógyszerészhallgatónak. Kiváló pro
fesszorai voltak: Buchböck Gusztáv (kísérleti kémia), Bugarszky István (kémiai gyakorlatok), Winkler 
Lajos (kémia). Az 1923-as zárószigorlatai és 1924-es approbációs vizsgája között eltelt időben 
ismét a hajdúnánási gyógyszertárban dolgozik. Ekkor már az egyetemi évek felkészültségével és 
analitikai ismeretekkel folytatta tovább a korábbi kísérletezést. 1924 szeptemberében jelentkezett a 
dr. Augustin Béla (1877-1954) vezette Budapesti Gyógynövénykísérleti Állomásra asszisztens
nek. Itt azonban kanyarodjunk vissza az időben és nézzük meg Kelp Ilona idáig vezető életútját.

Kelp Ilona 1897. szeptember 27-én született Kassán. Apja korai haláláig a család Kassán élt, 
Ilona itt végezte elemi iskoláit. Nehéz anyagi helyzetük miatt Kelp Ilona 15 éves korától a Földmű
velésügyi Minisztériumban írnokoskodott, a gimnáziumot magánúton fejezte be, 1918-ban érettsé
gizett. Tanulmányait a Kir. Magy. Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán 
folytatta és summa cum laude minősítéssel végezte el. Kiváló professzorai voltak: Winkler Lajos, 
Buchböck Gusztáv, Hevesy György, Sigmond Elek, Eötvös Loránd. Kitűnő eredményei elismerése
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ként rendkívüli hallgatóként bejárhatott a Műegyetemre -  ahol akkor még csak férfi hallgatók vol
tak -  és Zemplén Géza előadásait látogatta. 1921-ben diplomázott, disszertációja a bakelit összeté
teléről és annak alkalmazhatóságáról szólt.

f . '
Az egyetem után három évig a Magyar Királyi Állatélettani és Takarmányozási Kísérleti Ál

lomáson helyezkedett el segédvegyészként. 1924 szeptemberében a Gyógynövénykísérleti Állo
más meghívását fogadta el Kelp Ilona, ahol a zöld máknövényben lévő morfin meghatározásával 
foglalkozott.

Ez az a pont, ahol a két lelkes, szakmailag jól felkészült, kutató szellemű vegyészdoktor meg
kezdte a közös munkát, és ezen túlmenően a magánéletük is összekapcsolódott. 1925-ben összehá
zasodtak. Két gyermekük született, 1926-ban János, 1927-ben Ilona. Kabay János Kelp Ilonában 
nemcsak feleségre, de hűséges társra, szakmailag kiválóan képzett vegyészre talált. A Gyógy
növénykísérleti Állomáson töltött első év végére Kabay laboratóriumi szinten bebizonyította, hogy 
máknövényből közvetlenül is elő lehet állítani gazdaságos mennyiségű morfint. Az eljárást 1925 
májusában szabadalmaztatta. 1926 októberében Kabay János és Kelp Ilona felmondta állását a

r

Gyógynövénykísérleti Állomáson. 1927-ben a Kabay-család és néhány barát összeadta az alapítás
hoz szükséges tőkét, és Büdszentmihályon megkezdte működését az Alkaloida Vegyészeti Gyár 
Rt., amelynek Kabay János lett a műszaki igazgatója. Rendkívüli nehézségeket okozott a gyár 
készülékeinek és az üzem terveinek összeállítása. A gépeket nem lehetett készen vásárolni, Kabay 
mindegyiket maga tervezte. Ehhez járult még a szükséges vegyszerek beszerzési korlátozása, ezért 
az eljáráson is változtatni kellett. A kedvezőtlen gazdasági helyzetben, a csekély gyógyszeripari 
tapasztalat birtokában Kabayt nem az anyagi előnyök vezérelték a gyáralapítása során, hanem az új 
iránti vágy, a hivatástudat és a gyógyászatban nélkülözhetetlen fájdalomcsillapító, a morfin hazai 
előállítása.

Mivel a zöld máknövény feldolgozása szezonjellegű, ezért Kabay tovább kutatott és kísérle
teket folytatott a mákszalmából történő morfin-előállításra. Második szabadalmát „Eljárás ópium
alkaloidák előállítására” címmel 1931. november 30-án nyújtotta be. Az új eljárás legfontosabb 
technikai előnye, hogy megszüntette a zöld mák feldolgozásának idényjellegét, felhasználhatóvá 
tette a mezőgazdaság számára az addig kárba veszett máktermést, megoldotta az alapanyag tárol
hatóságát és ezzel megvalósította a folyamatos gyártás feltételeit. A tudományos és technikai jelen
tőségen túl az új szabadalom megmentette a gazdasági csődtől a vállalatot. Kabay tudása, gyakor
lati érzéke, alkotó energiája, a munkásaiba vetett bizalma kiapadhatatlan volt, de hiányzott belőle a 
pénzügyi és kereskedelmi ügyekben való jártasság. Gyakorlati ember lévén tudományos eredmé
nyeinek publikálására sem fordított különösebb gondot. 12 évi kutatómunkájáról összesen 4 publi
kációja látott napvilágot.

1934-ben, amikor a gyár már mázsás tételekben gyártotta a morfint, a Kabay fivérek a lengyel 
piacra készültek betömi készítményükkel, és ezzel veszélyeztették az addig monopolhelyzetben 
lévő svájci Hoffman-La Roche cég érdekeit. A Népszövetség Kábítószer-ellenőrző Bizottsága csak 
akkor figyelt fel a Kabay-eljárás tudományos-technikai jelentőségére. A bizottság elnöke és titkára 
Büdszentmihályra utaztak, Kabayt felkérték, hogy tartson előadást Genfben és készítsen írásos 
állásfoglalást azzal kapcsolatban, hogy milyen módszerrel határozható meg a mákszalma mor
fintartalma, és a már morfintermelésre felhasznált mákszalma alkalmas-e morfin további előállítá
sára. Az előadásra 1936 májusában került volna sor, de Kabay 1936. január 29-én bekövetkezett 
halála miatt felesége, Kelp Ilona fejezte be a kutatásokat, és az eredményeket ő publikálta: „Morfin 
meghatározás mákszalmában Kabay János módszerével” címmel. Kelp Ilona ezt a publikációt le
számítva mindig a háttérben maradt. Főleg az analitikai munka elvégzésével és férje munkájának 
rendszerezésével -  eközben pedig asszonyi teendőinek ellátásával -  volt hű támasza, segítő társa 
Kabay Jánosnak. Férje halála után Kelp Ilona visszavonult, gyógyszerészette 1 többet nem foglalko
zott. 1948-ban az Alkaloida államosítása után először Ausztriába, majd 1950-től Ausztráliába távo
zott. 1970. június 10-én hunyt el Sydneyben. Hamvait hazaszállították és férje mellett helyezték 
örök nyugalomra.

Rövid, küzdelmes, rendkívüli nehézségekben nem szűkölködő 11 év adatott meg a Kabay-
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Kelp házaspárnak. Ezen idő alatt Kabay Ilona az 1977-ben megjelent „Visszaemlékezés szüléimre” 
címmel írt cikkében is említett „harmadik gyermekük” megalapításán, a gyár életképességének 
fenntartásán munkálkodtak lázas szorgalommal.

Tudjuk, nem Kabay volt, aki elsőként cáfolta, hogy a máknövényből morfin csak az ópium
termelés során keletkezik. Az eljárás egyes fázisait is kidolgozták már előtte. Ezek azonban nem 
csorbítják az érdemét, hiszen neki sikerült megvalósítania a már több mint 100 éve sikertelen üze- 
mesítést és ezzel a tudományos körök osztatlan elismerését kivívnia. S még egy fontos érv, mely 
Kabay emberi értékére utal, hogy találmányával hazájának és ezen belül szűkebb környezetének, 
szülőhelyének boldogulását és felemelkedését kívánta szolgálni.
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