
 

 



I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 

 

1.A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: 

Kocsi Erika történész 

2.A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 

Név: Kocsi Erika 

Levelezési cím: 4027 Debrecen, Domokos Lajos utca 14. 2/8. 

Telefonszám: 70-418-6889 

e-mail cím.  kocsi.erika8@gmail.com 

 

II. 

A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 

1. A nemzeti érték megnevezése:  

Kabay János gyógyszer-vegyészeti tevékenysége, életműve: 

Kabay János (1896-1936) magyar feltaláló, kutató vegyész életművének központi eleme¬, a 

világ gyógyszergyártásának egy döntő szegmensét, a morfingyártást megreformáló, és azóta is 

meghatározó két speciális találmányára építve,¬ Kabay-módszer néven vonult be a tudományos 

köztudatba. E két, egymással összefüggő gyógyszerészeti felfedezés megmutatta az utat az 

ellenőrzött morfingyártáshoz az ópium-fázis elkerülésével, előbb zöld máknövényből 

(„zöld-eljárás”) 1925-ben, majd tovább fejlesztve a technikát 1931-ben száraz 

mákszalmából („száraz eljárás”), melyet addig csak mezőgazdasági hulladékként 

használtak. Az világ összes gyógyszergyárában a mai napig az ipari „morfingyártás magyar 

atyjának” módszerével állítják elő száraz mákszalmából az orvoslásban elengedhetetlen 

alapanyagot képező morfint. A múlt századi magyar kutató vegyész életműve és munkássága 

tehát világszínvonalú találmánnyal, s egyben büszkeségre okot adó helyi és nemzeti értékszintű 

forradalminak számító, az addigi tudományos nézeteket felülíró felfedezéssel gazdagította a 

világ egészségügyét. 

 

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása: 

Egészség és életmód 

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: 

- Tiszavasvári: Vasvári Pál Múzeum, Alkaloida Vegyészeti Gyár, a Várpalotai Vegyészeti 

Múzeumból ide került 2015-ben a Kabay-hagyaték), 

-  Hajdúnánás: Városi legendárium, Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti 

Gyűjtemény, 

- Budapest: Gyógynövénykutató Intézet, 

-  nemzetközi gyógyszeripar: világ gyógyszergyáraiban a mai napig a magyar Kabay-

módszer alapján állítják elő a morfint mákszalmából. 

 

4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik:  

Országos (Hungarikumok Gyűjteménye) 



5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének 

leírása: 

 

„Ismerjük be, hogy csupán részei vagyunk e nagy műnek, s bár fontos a szerepünk, csak a mi kis 

körünket látjuk, de egészében fel nem foghatjuk. Az nem von le a mi értékünkből, hogy a mi véges 

agyunk elvész a végtelenben.” 

Kabay János 

 

   Kabay János (1896-1936) „a morfingyártás magyarországi atyjaként”vált ismertté világszinten 

gyógyszerészeti, vegyészeti és tudós körökben. A mottóként felvillanó idézet tökéletesen tükrözi 

személyiségét és életének, kutatásainak vonalvezetését, szerény, odaadó, eltökélten kitartó lényét. 

    Ez a tudós fiatalember elképesztő küzdelmek és nehéz korkörülmények közepette Büdszentmihályon, 

(a mai Tiszavasvári előd-településén, tehát a mostani Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egyik csücskében) 

dolgozta ki rövid, ám küzdelmes élete során azt a módszert, az ún. Kabay-módszert, melyet a tudomány 

akkor már több mint 100 éve keresett, s amely megmutatta az utat az ellenőrzött morfingyártáshoz az 

ópium fázis elkerülésével. Mindezt előbb zöld máknövényből („zöld-eljárás”) 1925-ben, majd tovább 

fejlesztve a technikát 1931-ben száraz mákszalmából („száraz eljárás”), amit addig csak mezőgazdasági 

hulladékként használtak. Ezzel pedig ismét a tudományos világot megdöbbentő felfedezést tett, 

bebizonyítva azt, amiben senki nem hitt: a morfin változatlan összetételben megvan az érett 

mákban is.  Mint minden vérbeli feltaláló, ő is Don Quijote-harcra vállalkozott, amikor szembe mert 

helyezkedni a tudományos körök véleményével. Elméletének helyességét sikeres kísérleteivel nem 

csupán bizonyítani tudta második találmányával, hanem egyben első szabadalmánál sokkal praktikusabb 

eljáráshoz is jutott, pl. a száraz eljárás számos előnye mellett lényeges volt, hogy a termelők 

megtarthatták és értékesíthették a mákszemeket és csak a számukra értéktelen hulladék, a szalma 

szolgált alapanyagul a gyárnak. Óriási előny volt az is, hogy a szalmát egész évben folyamatosan fel 

lehetett dolgozni. „Amikor Kabay János megtalálta az útját annak, hogy zöld máknövényből morfint 

állítson elő, az igazi tudományos vívmány volt, de csak az új száraz módszerrel érte el azt, hogy az 

eljárás kereskedelmileg is életképes legyen.”(Ifj. Kabay János) A morfint mákszalmából a mai napig 

világszerte az ő módszere, az ún. Kabay-módszer alapján állítják elő a hazai és nemzetközi 

gyógyszergyárakban. Ő a Tiszavasváriban található Alkaloida Vegyészeti Gyár alapítója (1927), s 

„a morfingyártás magyar atyja”. Találmánya világszenzáció, és olyan problémát oldott meg vele, 

mellyel gazdag, jól felszerelt francia és német laborokban több száz évig hiába próbálkoztak. Folyton 

kutató, alkotó, tudós elme volt ő, akit saját korában csak nagyon későn és nem eléggé méltattak, pedig 

a szakmai körök elismerésére mindennél jobban vágyott, és épp akkor halt meg tragikus hirtelenséggel, 

amikor komolyan kezdett volna rá felfigyelni a tudományos világ, hisz „a száraz eljárás”meghozta 

számára a méltó világhírnevet.  

      A morfin a fájdalomcsillapításra és altatásra már az ókorban is használt ópium fő alkaloidja. 

Két évszázada, az 1800-as évek derekának kísérletei során született meg és vált elterjedtté az ópiumnál 

sokkal hatásosabb módon az orvosi gyakorlatban. Kabay János felfedezéséig a tudományos világban 

elfogadott és meggyökeresedett nézet az volt, hogy a máknövényből kinyert morfin csakis ópium útján 

érhető el. A nagyon aprólékos, nehéz fizikai munkát igénylő kinyerési mód és a rabszolga-bérezésű 

dolgozók gyenge teljesítménye miatt ez az eljárás még Kabay korában is rossz hatásfokú és egyben 

ellenőrizhetetlen volt. A nyughatatlan emberi kutató elme azonban arra is próbált megoldást találni, amit 



a tudomány lehetetlennek tartott: a komoly eredményt még nem jelentő, ám inspiráló 19. századi francia 

és német tudósok kutatásai nyomán,¬ melyek ugyan analitikailag már igazolták a zöld mákban a morfin 

jelenlétét, de mégsem tették lehetővé az ópiumeljárás mellett a versenyképes, gazdaságos gyártást¬, 

igazi megoldást találni. Az eme kísérletek által is felcsigázott, folyton kereső szellemű, elképesztő 

kitartású, zseniális magyar Kabay János adott végül igazi és végleges megoldást a világnak az egész 

emberiséget érintő kérdésre. A találmány megszületésnek sürgető vágyát az I. világháború által 

képletesen és fizikálisan is nagy fájdalmakat okozó seb égette be még mélyebben az emberiség tudatába. 

A háború idején ugyanis a morfin hiánya miatt válságos volt a helyzet, mert akkoriban ez volt a 

leghatásosabb, ismert fájdalomcsillapító. Sebesültek ezreit kellett sürgősen és hatásosan ellátni, s ezt ¬a 

háborút egyébként harctéri bevetés nélkül megúszó¬ fiatal Kabay János közvetlenül is érzékelte: mély 

emléknyomot képezett benne, mikor azt látta, hogy a harcvonalról visszahozott sebesülteknek csakis a 

morfin nyújtott igazi segítséget. Ám ekkoriban a nagy tömegeket nehezen ellátó gyógyszergyáraknak 

az ópiumnyersanyagért a feketepiaccal kellett harcot vívniuk. Az ópium pedig számtalan kézen ment 

keresztül, míg elért Nyugatra, így érthető, hogy a háború, az ópiumhiány, az inflációs árak és a 

szindikátusok tisztességtelensége kínosan sürgette a morfingyártáshoz vezető olcsóbb vegyészeti út 

megtalálásának szükségességét. S végül nagy büszkeségünkre ez a találmány is a legváratlanabb és 

legképtelenebb helyről jött: Magyarországról, annak egy a világtól elzárt szegletéből, egy 

ismeretlen, fiatal magyar zseni agyából kipattanva, s már nem először igazolva a magyar 

szellemben rejlő geniust. 

   Kabay János, miután a hajdúnánási gimnáziumban letette érettségi vizsgáját, beiratkozott a Budapesti 

Műegyetemre, majd a műszaki pályát elhagyva, gyógyszerész vált belőle, ám magát mindig „kutató 

vegyésznek”nevezte. A fiatal kutató a morfiumgyártás területén elért kiemelkedő eredményeivel 

nehezen éledő, főleg élete végén lángra kapó, s igazán pedig csak halála után lobogó, ám végül mégis 

jelentős szakmai elismertséget vívott ki magának. Kabay János 1924 májusában szerezte meg 

gyógyszerész diplomáját kitűnő eredménnyel. Munkája és későbbi találmánya szempontjából döntő 

momentumnak számít, hogy friss diplomával a zsebében, még a szüleihez való hazautazás előtt 

felkereste kedvenc professzorát, dr. Augusztin Bélát, aki értő elismeréssel hallgatta meg János utolsó 

éveinek kísérleteit, mikor is a nyári szünetekben bátyja hajdúnánási patikájának házi laboratóriumában 

megszállottan kísérletezett az addig lehetetlennek tartott morfin kivonással az ópiumfázis elkerülésével.  

A professzor azonnal felismerte, hogy zseniális tanítványa közel jár az előző század kísérletei óta eltelt 

120 év nagy vegyészeti talányának megoldásához: az akkor már gyógyszerként használt morfin 

közvetlenül máknövényből történő előállításához, mellyel a puszta analitikai sikereken túl a fent 

említett, egy évszázaddal korábban élt francia és német tudósok hiába próbálkoztak. Állást ajánlott ezért 

neki a Gyógynövény-kísérleti Állomáson, hogy segítse munkáját, hisz itt szabadon használhatta az 

intézet könyvtárát és laboratóriumát. Külön jelentőséggel bírt ama opció is, hogy az Állomás kertjében 

fél holdon szabadon még mákot is termeszthetett, ami azért volt meghatározó a későbbi siker 

tekintetében, mert sokáig a sok manipuláción átment anyagnak volt betudható a korábbi kísérletek 

sikertelensége, míg a saját termesztésű, relatíve nagyobb területen termelt mákkal végzett kísérletek 

végül meghozták a sikert. A tehetségét élesen látó és őt végig támogató volt professzora által vezetett 

Gyógynövény-kísérleti Állomáson feladata:„a kábítószerek alapanyagát képező növények vizsgálata” 

lett. S a sors tudatos szeszélye valószínűleg célzatosan keverhette a lapokat ekkoriban, hiszen 

ugyanekkor került ide Augusztin Béla második jelöltjeként az egyetemet „summa cum 

laude”minősítéssel elvégző fiatal, gyönyörű és különleges tudós nő dr. Kelp Ilona, aki végül nem csak 

élete, hanem kutatásai és egész élethivatásának támpillére, és találmányaiban is társa lett. „Ikerlánggá 

vált” a rendkívül okos, finoman cizellált észjárású, szenzibilis vegyész doktornő. Nem véletlenül 

bontakozott ki közöttük szó szerint sírig tartó szerelem, emberi-érzelmi és szakmai rezonancia.11 évig 

tartó házasságuk alatt nemcsak odaadó feleség, hanem egyenrangú kutató társa is volt Jánosnak, 



módszeres analitikai adottságaival remekül kiegészítve férje jövőbe látó eszméit és minden akadályt 

legyőző makacs kitartását. Egyfajta „magyar Curie-házaspárként” dolgoztak ők együtt, nélküle 

férje nem tudta volna megvalósítani azt a bámulatos és minden szempontból hihetetlen életművet, 

találmány-rendszert, amit megalkotott. A közös munka roppant inspirálóan hatott ugyanis az ifjú 

tudósra, hirtelen 2 közleménye is megjelent a Gyógyszerész-tudományi Értesítőben, s szakadatlanul 

folytatták a „mák-os”kísérleteket, a korábbinál is nagyobb lelkesedéssel, s immár együtt. A kutató a 

hajdúnánási patikából hozatta fel gondosan bepalackozva a bepárolt extraktumokat a már profibb 

körülmények közt végzett kísérleteihez: végül 1925 tavaszára az újabb feloldást és az ismételt 

kicsapást követően az elemzés végre igazolta a morfin jelenlétét. 1925-ben a Gyógynövény-kísérleti 

Állomáson Kabay János tehát megtalálta és kidolgozta a morfin közvetlenül mákból történő 

kinyerésének ipari módszerét, majd két évvel később 1927-ben Büdszentmihályon megalapította a ma 

is működő Alkaloida Vegyészeti Gyárat. Tudományos szenzáció számba ment tehát, hogy a magyar 

kutató szellemben rejlő átlagon felüli dinamikának köszönhető erőfeszítések következtében a 

fiatal, magyar kutató párnak - végtelen hite, tehetsége és kitartása folytán - a zölden levágott 

mákból János elgondolása szerint sikerült leválasztania a már igazolt jelenlétű morfint. Dr. 

Augusztin Béla tanácsára és segítségével kérvényezték az eljárást a szabadalomra, a szövegben 

kiemelték, hogy milyen komoly előnyökkel jár a múlt század óta az övéknél sokkal professzionálisabb 

körülmények közt kutatott ópium állapot elkerülése. Azt is megemlítették, hogy melléktermékként 

klorofilt is nyertek. Konok szívóssággal, aprólékos vizsgálatok eredményeként született hát meg a 

találmány.  A szabadalmi kérvény benyújtásának dátuma pedig: 1925.05.01. volt. Kabay János 

kettőjük nevére akarta bejegyeztetni a szabadalmat, de a szerény Ilona ezt visszautasította, mondván, 

hogy ő csak asszisztens volt és a jegyzeteket vezette, s a találmány maga a kipattanó első ötlettől a 

kidolgozásig teljes mértékben János munkája volt. A szabadalmi bejegyzés megtörtént épp 91 éve, s 

ezzel hivatalos rögzítést is nyert, hogy Kabay János magyar gyógyszerész a világon elsőként állított 

elő morfint zöld máknövényből az ópium fázis elkerülésével. Szabadalmának címe: Eljárás ópium 

alkaloidok előállítására. (Magyar Királyi Szabadalmi Bíróság Szabadalmi Leírás 89464.IV/h/2. 

osztály: Eljárás ópiumalkaloidák előállítására. Kabay János gyógyszerész Budapest.)    

  Ám a kísérletező elme ezután sem állt meg, haladt tovább: az a kérdés foglalkoztatta, hogyan lehetne 

a morfingyártás hatékonyságát és teljesítményét növelni és a veszteségeket csökkenteni. Tudós, lázadó 

új utakra törő szellemének esszenciális jellemzője volt, hogy a szakmai véleményeket- csakúgy, mint az 

első találmányát létrehozó kísérletek során teljesen figyelmen kívül hagyta, miszerint a mák száradás 

közben elveszíti az ópiumtartalmát. Kísérleteit az a felismerés motiválta, hogy a „zöld eljárást”tovább 

kell fejleszteni, mert gazdaságtalan és számos technikai akadályba ütközik. Kabay János az időjáráshoz 

kötött „papaver somniferummal”(ópiummákkal) tovább folytatta tehát kísérleteit: az elméjét éltető és az 

első találmányát továbbfejlesztő újabb kísérletekhez az intézet raktárában felkutatott némi száraz 

mákszalmát, és hetekre bevette magát ismét a laboratóriumba. Céltudatosan a száraz mákszalmával 

dolgozott, nem törődve „a tudományos körök” mosolygásával vagy megbotránkozásával. Bámulatos, s 

mai nézőpontból is példaértékű, hogy az igazi feltalálók makacs kitartásával 70-szer, sőt 80-szor 

rugaszkodott neki, megismételte a kísérleteket, és a különböző fázisokból származó kivonatokat rendre 

beadta elemzésre a laboratóriumba. Ennek eredményeként mindössze 3 hónap alatt újabb, a 

tudományos világot megdöbbentő felfedezést tett bebizonyítva azt, amiben senki nem hitt: a 

morfin változatlan összetételben megvan az érett mákban is Kabay János újabb szabadalmát 

1931. november 30-án nyújtotta be „Eljárás ópiumalkaloidák előállításra…”címmel az ún. „száraz 

eljárást”, melyet a Találmányi Hivatal 109788 sorszámmal látott el. Az addig képtelenségnek hitt tézist 

beigazoló felfedezés korszakalkotó találmány, melynek nagyszerűségét fokozza, hogy Kabay az újabb 

szenzációs felfedezéséhez egy addig értéktelen mezőgazdasági hulladékot, a mákszalmát használta fel, 

amelyet korábban elégetett. Rájött tehát, hogy a száraz, kicsépelt máknövény is elegendő morfint 



tartalmaz. Ezzel az 1931-ben felfedezett ún. „száraz eljárással” a Kabay házaspár forradalmasította 

a morfin gyártást: a mai napig ezzel a módszerrel vonják ki a világ összes gyógyszergyárában a 

száraz mákszalmából a meghatározó gyógyászati alapanyagot, a morfint. Végül Kabay, aki a 

laboratóriumában az intenzívebb termelés érdekében további kísérleteket folytatott, sikerei csúcsán, 39 

éves korában egy sérvműtét után fellépő vérmérgezésben hunyt el döbbenetes hirtelenséggel a 

világhírnév kapujában a sors kegyetlen fintoraként. 

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett: 

 

    Számtalan létalapja van annak a szándéknak, hogy a tudományos körben és szülővárosában 

közismert Kabay János magyar kutató vegyész, feltaláló két szabadalmazott találmányát és több 

gyárat (Lengyelországban még 2 gyárat beállított) alapító, a morfingyártás kapcsán addig 

elfogadott tudományos nézeteket felülíró életművét immár országos szinten is 

alapműveltségi elevenséggel és általánosabban is megismerjék a magyar emberek és 

fiatalok. Ennek a törekvésnek fő pillére a Magyar Értéktárba való örvendetes felvétel 2015. 

április 23-án, s a hungarikummá nyilvánítása csak nyomatékosítaná ezt a méltatást, az első 

találmány 90. évfordulója utáni és az Alkaloida Vegyészeti Gyár alapításának 90. évfordulóját 

megelőző évben, 2016-ben, ami külön szimbolikus szépségű elismerése volna e máig ható, ám 

kegyetlenül derékba tört életműnek, mely a világ gyógyszeriparának ezt a szegmensét ma is 

hegemón erővel uralja. Nincs jobb, új, működőképes másik eljárás erre azóta sem. A 

tudományos, vegyészeti körök szakértői valósággal képtelenek voltak elhinni, hogy egy fiatal 

vidéki magyar gyógyszerész mindenféle üzemi gyakorlat, kutató múlt és ipari összeköttetés 

nélkül képes legyen választ találni egy kérdésre, amit egy évszázadnál is régebb óta mindhiába 

próbáltak megoldani különböző nagy vállalatok és neves tudósok. S hogy ez a kivételes, mégis 

szerény zseni épp a mai Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szülötte, az a véletlen műve, viszont 

az, hogy ő a találmányába gyakorlati életet lehelő gyárának, s további munkásságának közegéül 

soha nem is gondolt más helyre, csakis szülőfalujára, s szülőhazájára, az már az ő lelkületének 

köszönhető.  

   Ezáltal lett gazdagabb Tiszavasvári és a várost körülölelő megye, s Magyarország is egy 

világhírű tudományos találmánnyal, amely a világ gyógyszeriparát erősítő, azóta is modern és 

alkalmazott, gazdaságos morfin-előállítási technológia. Szerény felfedezőjének életműve 

pedig megérdemli, hogy elfoglalja méltó helyét a Magyar Értéktárban immár nem csak, 

mint kiemelt nemzeti érték, hanem, mint hungarikum is, hiszen országos és nemzetközi 

szinten is büszkeségre ad okot a magyar szellem nagyságának újabb bizonyítékaként.  

    A Nobel-díjat odaítélő svéd állam figyelme is ráirányult Kabay János munkásságára, s 

komoly esélye volt arra, hogy 1937-ben megkapja a következő Nobel-díjat. Ám a Sors különöse 

fintora miatt az Élet nem engedte, hogy megélje a következő díjat odaítélő 1937-es évet, pedig 

a svéd miniszterelnök őt javasolta volna rá ígérete szerint, ha kidolgozza azt az analitikai eljárást 

a mák morfintartalmára vonatkozóan, amit korai halála miatt végül felesége fejezett be, de 

mégis elkészült. S akkor talán ő lenne az egyetlen, aki végig szülőhazájában dolgozott és 

itthon érte el, amit elért. Nem így történt. A soros Nobel-díjat végül magyar tudós kapta, 

megérdemelten, a Kabay Jánosnál 3 évvel idősebb, más területen kutató kortárs: Szent-Györgyi 

Albert, akivel talán az Élet igazságosztó kegyként egyazon időben nyert felvételt a Magyar 

Értéktárba, mint kiemelt nemzeti érték. Jelen hungarikummá nyilvánítást kérő munka épp ezért 

rehabilitálni szeretné ezt a lángelmét, hiszen bár életében nem lett Nobel-díjas kutató, a 

„hungarikum védjegy” azonban kellően és illően méltató lehet a gyógyszeripar számára 

létfontosságú találmánya szempontjából, 2016-ban, halála után 80 évvel és legelső 

találmánya szabadalmaztatásának 91. évfordulóján is.    



   A magyarságára büszke, igényesen gondolkodó, tudatos és művelődni vágyó, vagy a 

tudomány iránt érdeklődő emberek figyelmét is erőteljesebben fel kell hívni a bámulatos 

kitartással végigküzdött, döbbenetes és példás életműre, melynek megismerése után úgy 

húzhatjuk ki magunkat, hogy büszkék lehetünk magyarságunkra. Az utókor más eszközökkel 

már méltatta őt ugyan, hiszen Kabay János emlékére az ausztráliai Tasmánia, a világ 

legnagyobb morfin-előállítója születésének 50. évfordulóján egy emléktáblát emelt, 

Tiszavasváriban és a megyében pedig iskolák, utcák, patikák őrzik a nevét s a város és az általa 

alapított, „3. gyermekeként”szeretett, ma is üzemelő gyár, a vasvári Alkaloida és az itt élők, 

dolgozók eleven emlékező tisztelete övezi hagyatékát. Ám ez még mindig kevés, hisz a 

fizikailag-szellemileg a saját határait folyamatosan feszegető állapotban dolgozó kutató kétszer 

is olyan eljárást adott Magyarországról a világnak, amit addig lehetetlennek tartottak, s azóta 

is alkalmaznak. Ezáltal egyben egy olyan szenzációs nemzeti értéket is teremtett, mely a 

2012.évi XXX. törvény valamennyi pontjának megfelel, tehát: megőrzendő és egyedülálló érték, 

melyet a magyar szellem e zseniális találmányáról lévén szó ápolni és védelmezni kell, a szakmai 

körök tudatán túl általában is beépíteni a magyar nemzet saját tehetségére és nagyjaira méltán 

büszke tudatába. E múlt századi találmány a magyarságban rejlő szellemi és anyagi 

értékteremtésnek ugyanolyan példája, mint Szent-Györgyi Albert vagy Széchenyi István 

munkássága, csak más területen. A magyar ország-márka rangjának és a magyar nép 

identitástudatának emelése, s a nemzetközileg is elismert hazai szegmensű komoly értékmentés 

szempontjából is mind hazai irányban, mind pedig a nagyvilágba kitekintve kiemelkedő 

jelentősége van a Kabay-módszer néven elhíresült magyar vegyészeti felfedezésnek, mely 

forradalmi erejű volt a gyógyszeriparban. Az értékalapú nemzeti összefogás és helyes, pozitív 

nép-öntudat meghatározó eleme ez a komoly büszkeségre okot adó találmány. Magyarország 

határain belül és a határokon túl a magukat magyarnak való és magyarságukra büszke egyéneket 

összefogó szellemi érték ez – a világ egészségügyét meghatározó és átható – kutatói eredmény. 

Kabay János tudományos munkássága a szakmai körökben világhírű, elévülhetetlen és nemzeti, 

nemzetközi rangú helyi érték is egyben, tehát igazán méltó a hazai értéktár-hálóban történő 

elhelyezésre. Legigazibb ismerője és kutatótársa dr. Kelp Ilona adja vissza mindezt a 

legérzékletesebben:„Kevés embernek adatik meg, hogy alkotni tudjon, hogy újat teremtsen, és 

ezzel megkönnyebbítse, megváltoztassa százak életét maga után.” Neki megadatott még az is, 

hogy embermilliók életét befolyásolja találmányával, nekünk pedig megadatik a lehetőség, 

hogy mindezért kellőképpen méltassuk őt hungarikumként tisztelve felfedezését, a Kabay-

módszert, valamint a köré épülő szellemiséget és munkásságot, beépítve azt a magyar emberek 

értéktudatába. Nagyon fontos mindez a magyarság „mentális jó közérzete”kapcsán is, 

hiszen ez az ország nagyon sok világsorsot meghatározó találmányt adott az 

emberiségnek, s ez is egy közülük, melyet érdemes ily módon is méltatni és tisztelni. 

   Kiemelendő Kabay János és „ikerlángja” dr. Kelp Ilona kivételes, a mai kor sokfajta 

kihívással küzdő generációi számára is komoly inspirációként szolgáló küldetéstudata és 

hazafisága.  Mindezt a jelen javaslattételi tanulmányt elkészítő Kocsi Erika történész, portréíró 

tollából születő, a szakma maximális támogatását élvező, 2 év kutatására épülő, - a Kabay 

hagyaték eddig nem közismert momentumait is feltáró -, az életművet a magyar lakosság minél 

szélesebb rétegéhez eljuttatni kívánó új szemléletű könyv is megmutatja. Örvendetes lenne, ha 

a döntéshozóknak Kabay János gyógyszer-vegyészeti tevékenysége, életműve iránti 

elismerését, találmányrendszerének máig világszínvonalú nívóját méltató, s egyben saját 

korának elmaradt elismerését ezzel is pótoló határozat születne, melynek nyomán az 

életmű 2016-ban bekerülne méltó helyére, a Hungarikumok Gyűjteményébe.   Kabay János 

és életművét teljessé tévő neje, kutatótársa, dr. Kelp Ilona ugyanis tudatosan és komoly 

áldozatvállalással a magyar szellemi és tudományos életet kívánták gazdagítani 



munkásságukkal, ezért nem adták el, életükben itthon tartva a szabadalmat. 2016 pedig azért 

volna a legideálisabb év a hungarikummá nyilvánításhoz, mert „kettős centenáriumot” 

ünneplünk: Kabay János születésének 120. és halálának 80. évfordulóját, tehát igazán 

nemes és méltó elismerés volna ez a sokat szenvedő és küzdő, de máig világszínvonalú 

gyógyszer-vegyészeti találmányt teremtő fiatal feltaláló tudományos munkássága 

szempontjából. Ma az egész világban ott van a csak a Kabay-féle technológia és gyógyszer 

révén csillapítható erős fájdalom, s kevés olyan nagy jelentőségű találmány van a világban, 

amely annyit segít az emberiségnek, mint a Kabay házaspár morfinextrakciós találmánya, 

ezért is kétségtelenül méltó a hungarikum címre.  

 

   A hungarikummá nyilvánítás mellett szóló hangsúlyos érv, hogy ezzel a nemes védjeggyel kitörhetne 

abból a szűk ismertségi körből Kabay Jánonak és „ikerlángjának”, dr. Kelp Ilonának a neve és szelleme, 

amely sajnos jelenleg övezi őket. Kabay János gyógyszer-vegyészeti tevékenysége, életműve a magyar 

zseniális szellemben rejlő értékteremtés éppolyan példája, mint a nála 3 évvel idősebb Szent-Györgyi 

Albert, vagy akár a „legnagyobb magyarként” elhíresült gr. Széchenyi István munkássága. Jelentősége, 

a világ gyógyszeriparát máig dominánsan meghatározó horderejű találmánya és ismertségi szintje között 

azonban mégis óriási szakadék tátong. Nehezen lehetne találni még egy olyan magyar feltalálót, kutatót, 

alkotót vagy művészt, akivel több szempontból is ilyen méltatlanul bánt el a Sors, mind életében emberi 

és mai ésszel nehezen felfogható, folyamatos nehézségeket gördítve elé mind döbbenetes halálában, 

mind pedig halála utáni, nem jelentőségéhez mért ismertségi szintje kapcsán. Érdekes és 

elgondolkodtató, hogy szülővárosában, Tiszavasváriban és korai kutatásai helyszínén, Hajdúnánáson 

szinte minden generáció becsüli nevét, ugyanúgy a gyógyszerészeti és vegyészeti szakma is országos 

szinten, ám már Szabolcs-Szatmár-Bereg vagy Hajdú-Bihar megye más városaiban is gyakran teljes 

homály övezi ezt a legtöbb magyar ember által méltatlanul kevéssé ismert és becsült nevet, az ország 

többi részéről már nem is beszélve. A most döntést hozó Hungarikum Bizottságnak a kezében van a 

felelősségteljes döntés lehetősége, hogy ezzel a megtisztelő és különleges védjeggyel kellő és illő 

ismertségi és méltatottsági szintre helyezze a más területeken, s egy kerek életút erejével alkotó 

Szent-Györgyi Albert vagy gr. Széchenyi István, illetve Puskás Öcsi munkásságának értékével 

egyenlő erejű Kabay-életművet, azaz Kabay János gyógyszer-vegyészeti tevékenységét, munkásságát.  
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III. 

MELLÉKLETEK 

1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-

dokumentációja: 

 

 

(A fiatal Kabay János) 

 

 

(Az ifjú tudós Kabay János és „ikerlángja”, dr. Kelp Ilona, aki csendes alázattal és komoly 

szakmaisággal, „igazi magyar Marie Curie-ként”erősítette és támogatta a háttérből férjét és 

kutatótársát) 



 

(A kezdetek…) 

 

 

 

(Az Alkaloida Vegyészeti Gyár dolgozói 1927-ben) 

 



 

(A „3. gyermekként”imádott Alkaloida Vegyészei Gyár, a találmány gyakorlati értékké váltására. A 

képen látható, munkásaival szerető, atyai gondoskodással bánó, fiatal mérnök a két kezével 

„teremtette meg” a gyár gépeit is. A szellem embere soha nem kímélte magát, a fizikai 

teljesítőképesség határáig dolgozott végig, üstökös rövidségű élete során.) 

 

(Tiszavasvári címere is őrzi Kabay János találmányának emlékét, kiemelve a máknak a város életében 

betöltött fontosságát, ami Kabay János találmányának köszönhető) 

 



 

 

(A kutatások alapját képező „papaver somniferum”, azaz ópiummák) 

 

 

 

(Az ópium fő alkalodja, a morfin és a társ-alkaloidok) 



 

                                                               (Kabay - emlékérem) 

 

 

(Morphine-3D-balls.png, Forrás: hu.wikipedia.org) 

 



 

 

(Az 1925-ben szabadalmaztatott „zöld eljárás”leírásának részlete) 

 

 

 



 

(Részlet az 1931-ben szabadalmaztatott „száraz eljárásból”) 

 

 

(A Kabay-módszer szemléltetése) 

 

 

 



 

(A Kabay-módszer elterjedési mutatója a világon 1928-75) 

 

 

 

 

(Kabay János 1956-ban felállított, híres szobra az Alkaloida Vegyészeti Gyár udvarán) 

 



 

(A Gimnáziummal szemben található épületen elhelyezett emléktábla Hajdúnánáson, Kabay Péter 

hajdúnánási patikájának falán) 

 

 

(A mentor, Augusztin Béla professzor arcképe) 

 



2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő 

dokumentumok, támogató és ajánló levelek: 

 

 

 
 



 
 



 
 

 



 

 

 



 



 

 

 



 

 

 



 



 

 

 



 

 



3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására 

vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat: 
 

 

 

 

 


