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ígyógyszerészellörléneli közlemények 

Dr. Köves János (1882-1977) 
DR ZALAI KÁROLY 

A közelrnúltban halt rneg dr K ö v e s J á n o s, 
a Magyar Állatorvosi Kar doyei,je, az oltóanyag
termelés haza·i nesztora, aki élete f olyatnán, rriúid
végig kapcsolatban állt a magyar gyógyszerésztársa
daloimnal is. A szerző ebből az alkalomból bernuta~ja 
K ö v e s J á n o s pályafutását, tudornányos és 
gyakorlati er edrnényeit az állat- és ernber gyógyászati 
oltóanyagok, diagnosztikurnok előállítása és felhasz
nálása terén, melyek nernzetközi viszonylatban is 
rangos helyet biztosílanak neki a tudornánytörté
netben 

* 
A Magyar Álla tor vasi Kar doyenje, az oltó

anyag-termelés hazai nesztora, Köves János d1 
1977 október 31-én, alkotó életének 96. évében, 
szellemi képességeit mindvégig megtartva, csen
desen elhunyt 

Köves János élete szinte egész folyamán kapcso
latban állt a magyar gyógyszerésztársadalommal 
is; a gyógyszerészi hivatást sokra értékelte: mun
katársakként gyógyszerészeket is alkalmazott 
A Phylaxia készíLn1énjeiből le1ak:athálózatot épí
tett ki az ország gyógyszertáraiban; a Magyar 
Gyógyszerésztudományi Társaság működését er
kölcsileg és anyagilag egyaránt, többször is támo
gatta, a Társaságban 1929 .. júniusában előadást 
tartott „Gyógyító és védő savók és vaccinák leg
újabb. előállítási módjáról" címmel[!]. 

Köves Jários 1882. január 8-án szüle-béit. Zi!·cen, 
nyolcgyermekes kovács kisiparos családban. 
Itt alakult életfelfogása olyanná, amely későbbi 
életútját példamutatóvá tette és igazi közösségi 
emberré formálta. Ebből a környezetből hozta a 
inunka szeretetét, a kitartó szorg_aln1at és ismeret
vágyat, amely kialakította a mindenki által be
csült széles körű tudását. 

Az elemi iskölát Zircen, majd a gimnázium hat 
osztályát Veszprémben végezte, s mivel annak 
idején '.'Z Álla tor vasi Akadémiára 6 középiskolai 
osztály elvégzése után lehetett csak beiratkozni, 
a jeles tanuló jelentkezett, és 1898-ban felvételt 
nyert. A szorgalmas diák példás előmenetellel, 
tandíjkedvezmény kiérdemlésével abban a kitün
tetésben is részesült, hogy különmunkát kapott az 
anatómiai és az élettani intézetben, ahol pálya
díjat is nyert.. 1902 nyarán, 20 éves korában meg
kapta jeles minősítésű állatorvosi oklevelét, de 
nem a jövedelmező községi állatorvosi pályát vá
lasztotta, hanem a kór bonctani tanszék gyakorno
ka, majd tanársegédje~ett Magántanulóként elvé
gezte a gimnázium 7. éS 8. osztályát, hogy az érett
ségi bizonyítvány birtokában a Tudományegye
temen a doktori címet megszerezhesse Időközben 
az Állatorvosi Akadémiát főiskolává szervezték át, 

amely megkapta a doktoná avatás jogát Köves 
János a klinikai vé1 vizsgálattal foglalkozó disszer
tációjának benyújtása és az előírt vizsgák letétele 
után 1907 -ben a három első állatorvosdoktor 
egyike lett [2] 

Eddigi munkássága alapján Hutyra Perenc 
professzor 1907 nyarán munkatársául választotta 
a sertéspestis közelebbi megismerését célzó n1un
kájához, amelyet szabad esti óráiban végzett, majd 
1908 januárjától az Állatorvosi Főiskolán a sertés
pestisre vonatkozó munkáRon kív-ül vezette az 
ambulatóiiumot és a vásártéri gyakorlatokat 
1908 őszén a járványtani labo1atóriu1n vezetője 
lett .. Megtervezte a sertéspestis elleni szérumterme
lés eszközeit, és Hutyrával együtt kidolgozott mód
szerével Európában először termelt nagy mennyi
ségben ilyen szérumot. Az 1912 .. február l-én meg
alakult Phylaxia Szérumtermelő Rt. igazgatója 
- mint állami állatorvos - Köves János lett [2] 

Köves nagy súlyt helyezett egyes állategészség
ügyi kérdések megoldására, és ezek kapcsán száz
nál több szakközleményt írt. Ezek javarészt a sei
téspestissel foglalkoztak, de figyelme kiterjedt 
egyéb fertőző betegségekre is .. Leírta a sei tés rossz
indulatú vizenyőjének bradsot-szerű alakját, ame
lyet róla Köves-féle betegségnek is neveznek.. Kü" 
lönböző fertőzií betegségek elleni védekezés kidol
gozásával 1nunkatársaival együtt sok tízezerre. 
menő szaklcvclckkcl - vidéken és Budapesten 
tartott igen sok eliíadásukkal - hervadhatatlan 
érden1eket szereztek 

Köves az oltóanyag-termelésben iskolát terem
tett, de nemcsak tudományos irányító volt; példa
mutató egyéniségével olyan törzsgárdát nevelt, 
akik szeretik munkahelyüket és hivatásnak tekin
tik az állategészségügy érdekében kifejtett mun
kájukat [2] 

A Phylaxia megalapítását követő években a lrn. 
1nán fertőző betegségek megelőzésére, felismerésére 
és gyógyítására szolgáló készítmények előállítása 
hazánkban mintegy 100 éves múltra tekintett 
vissza., melynek kezdete a hlmlővédőoltás beveze

--tése volt. 
Dernkó, Magyary Kossa és Gortvay orvostörténé

szek szerint hazánkban először 1711-ben Rayrnan 
Ádáni eperjesi főorvos alkalmazta karról karra az 
emberi himlő átoltását, amely eljárást feltehetően 
gö1ög és örmény kereskedőktől tanulta. 

A himlőoltás Jenner által 1776-ban bevezetett 
inódszerét hazánkba11 Bene Ferenc egyetemi tanár 
népsze1űsítette az 1800-as évek elején. A század 
végén már annyira elszaporodott az oltóanyag
termelő orvoslaboratóriumok száma (Budapest, 
Túrkeve, Arad, Heves, Nagyvárad, Temesvár, 
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Békéscsaba stb }, hogy 1890-ben a belügyminiszter 
rendelettel tiltotta meg a himlőoltóanyagok bizo
mányba adását Ez elősegítette több, kifejezetten 
szérumtermeléssel foglalkozó intézet felállítását, 
bár ennek ellenére az első világháború utáni évek
ben hazánkban nem volt korszerű a szérum- és 
oltóanyag-termelés [3]. Ezért jelentősek e téren 
Scholtz Kornél orvos, h. államtitkár tárgyalásai 
Köves Jánossal, a Phylaxia Szérnmtermelő Rt 
igazgatójával, melynek eredményeként Köves 1923-
ban vállalta a humán célra szolgáló oltóanyagok 
termelését külön e célra a Rottenbiller u. 26-ban 
berendezett épületben 

A humán osztály vezetésére J ohann Béla egye
temi magántanárt szemelték ki Míg régebben a 
szérumokat egyszerű gyógyszeres üvegekbe töltve 
adták át a gyógyszertáraknak, a Phylaxiánál Köves 
vezette be azt, hogy az összes embergyógyászati 
készítmény ampullákba töltve kerüljön forgalom
ba. A széles körű kutatómunka eredményeként 
a fOrgalo1nba kerülő humán széru1nok, oltóanya
gok és diagnosztikumok fajtája és mem;iyisége 
egyre jobban növekedett, így Köves tevékenysége 
mindinkább a lakosság közegészségügyét is szol
gálta [3] 

Az elismerés sem maradt el Kövest fOiskolai, 
illetve egyetemi magántanárnak nevezték ki, majd 
1937-ben egyetemi nyilvános rendkívüli tanár lett 

A II. világháború időszakában az intézet érzé
keny károkat szenvedett, de Köves szervezőkészsé
gének s az általa összefogott kollektíva igen aktív 
közreműködésének köszönhető, hogy Budapest fej .. 
szabadulása után az elsők között a Phylaxiában 
indult meg a munka és a termelés. 

1948-ban a magyarországi oltóanyag-termeló 
intézeteket Phylaxia Állami. Oltóanyagtermeló 
Intézet néven egyesítették és az államosított válla
lat műszaki ·vezetésével ezután is Kövest bízták 
meg. Alig telt el öt esztendő, s Köves tervei alapján 
felépült az új, a Szállás utcai központ, amely azóta 
is szolgálja a magyar oltóanyag-termelést, és helyet 
ad a HUMÁN Oltóanyagtermelő és Kutató Inté
zetnek is 

E korszakból kiemelten kell értékelni azt, hogy 
a felszabadulás után (1945 februárjában} Köves 
részt vett a fővá1os vezetői által összehívott bizott
ság munkájában, amelynek feladata volt többek 
között néhány gyógyszertár munkáját életre kel
teni és gyógyszerekkel ellátni. Ezzel kapcsolatban 
Köves már márciusban megindította a Budapest 
lakosságának tífusz elleni védőoltásához szükséges 
oltóanyag termelését Az oltások eredményeként 
elmaradtak a háború rendszeres velejárói (a tífu
szos megbetegedések stb }, amelyek a sokat szen
vedett és legyengült lakosoknak az életet jelen
tette [2]. 

Kövest 1948 októberében a Magyar Tudományos 
Akadémia a Phylaxiából átvette az Akadémiai 
Kiemelt Tudósok státuszába, de szolgálattételre 
továbbra is a Phylaxiához rendelte, ahol 1952 feb
ruárjáig műszaki vezető maradt. Ekkol az Aka
démia áthelyezte a két év előtt alakult Allategész
ségügyi Kutatóintézetbe, ahol igazgatóhelyettesi 
beosztásba11 vezette a higiéniai osztályt„ Innen 
több mint húsz állathigiéniával foglalkozó értékes 

dolgozatban. tette közkinccsé széles körű tudás· t 
tapasztalatait. 1958-ban, 76 évesen kérte n a~ 
díjazását [2]. yug 

.Kötest 1952;ben a M~g!~' Tudományos Aka
den11a Tudor~1anyos l\'11nos1to Bizottsága az állat
onos-t;rdomá'.nyok, doktora tudományos fokozat
tal. ruhaztafel 1~66-ban a Magyar Agrártudomá
nyi Egyes;ilet Allatorvosok Társasága Hut ra 
Ferenc-emlekéremmel tüntette ki; 1972-ben (a Pb _ 
laxia megalapításának 60 .. évfordulói'án) 90 é ) 
k 'b M " d , K' . . , ves .?1a 8:n a „ ·' ezo9az a.sag :;aló Dolgozója" ki-
tuntetesben reszes1tette~a mezogazdasági és élelm"
zésügyi miniszter. Az Allatorvostudományi Eg/
tem 1975-ben „Marek József-emlékérem" kitünte
tésben is részesítet.te e 

_A vállalatvezetés nehéz ~s felelősségteljes mun
k~Ja mellett iuto;ot .rdei~ es energiája arra, hogv 
tarsa4alm1 munkat rs vegezzen: a Magyar Ürnzá'
gos Allatorvosi Egyesületnek 1910-től 1924-· 

. t' 'd t"tk' rn . rg penz arosa, ina] 1 ara, iot1tkára, alelnöke , , 
1924-től 1941-ig elnöke volt Tevékenyen részt v ~~ 
a Magyar Agrár tudományi Egyesületben és a 11~· _ 
gyar Mikrobiológiai Társaságban is [2l a 

A Phylaxia 25 éves jubileumán azzal az élet
vitelét jellemző 1 mondattal köszöntötték Kövest, 
hog!, „Nrl srne magno vita l~bore dedít mortali
bus Ő ezt a 1elmondatot egesz életében vallotta 
s igazságát életével bizonyította E jelmond~t 
olvasható azon a bronz emlékplaketten °( J ábra) -
an1elyet erre az alkalo1n1a Sóvári János éren

11
nf: 

vész készített [ 4] J 
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Köves érdeklődési és működési területe rend
kívül széles körű volt. Eredményesen teremtett 
kapcsolatot szerteágazó ismeretei és a gyakorlat 
fejlesztése között. Sikeresen érte el azt, hogy az 
oltóanyag-termelést, az immunbiológia jelenségeit 
ne elszigetelten, hanem az élet által megszabott 
összefüggéseiben lássa, értékelje és fejlessze Ki
emelkedő egyénisége, elméleti felkészültsége világ
viszonylatban is kiváló tudományos és gyakmlati 
eredményei előtt a magyar gyógyszerésztársada
lom mélyen meghajtja az elismerés zászlaját. 

IRODAL011 

1. A l\iagyar Gyógyszerésztudotnányi Társaság É1te
sítője 5, 445 (1929); 9, 175 (1933); B, 126 (1936); 
u, 60 (193 7); 1s, 13 (1939); 16, 304 n94o) 
-- 2„ Szent-l'i·ányi M. Köves János dr Magy Ao L 
88, 90 (1978). - 3 Zboray B. :· Adatok a inagyar oltó
anyagtern1elés történetéhez„ Cu1umunicationes ex Bib
liotheoa Historiae 1\iedicinae Hungarica 86, 161 (1965) 
- 4„ Huszár L., Varanna.i Gy Medicina in numniis 
Budapest, (1977) 

l{ 3 a JI a n: flttom J{e&eru (1882-1977 22) 

He1i;aBHO ).-M.Cp 5Itto111 l{eBew - D,ofí:eH settrepcKofí: 

serepHHapHH, HeCiüp OTeqecrBeHHOro H3rOTOBJieHHTI npH

BHBO'-IHbIX MarepHaJIOB, KOTOPhIH Ha npOI}l')l{eHHH BceH 

csoefí: )l{H3HH no,r:uiep)KHBaJI TeCHhIH KOHraKT e BeHrep· 

CKOÍÍ. ct>apMal.-leHeÍÍ., no3TOMY nOBO,LlY aBTOp H3Jiarae1 

rBopqec1u1i1 lIYTb 5IHOIIIa l{eBerna, ;::t:OCTHI'HYfbie HM HaYlJ

Hbie H npaKTHqecKHe pe3YJibTaTbl B OŐJiacrH npOH3BOA

CTBa npHBHBQqHhIX MarepttaJIOB H llHaTHOCrHqecKHX npe

naparoB B serepuHapHOÍÍ. H TYMaHHOÍÍ. MeAH'-lHHe, KO'Iüpbie 

06ecrreqHsaro1 eMY B Me)l{J(Yttapo;::t:HhIX r-.1.acwTa6ax BhIAa-

10u~eec5I Mecro B ucropun HaYKH 

K Zalai: Dr. JánosKöi:es1882-1977 
The life \vork of János Köves, who died in 1977, is 

iecalled. He \\'as the doyen of the Hungaria.n veterina„ 
rians, nestor of the production of serobiological prepa„ 
rations in Hungary. Re maintained closest relations \Vith 
Tfungarian pharn1acy throughout his active carreer His 
scientific and practical achieven1ents seoured for hin1 
an intc1national fanie and a <listinguished place in thEJ 
histo1 y of biological sciences in Hungary 

K Zalai: Dr János Káves 1882-1977 
Dér v·erfasser beschreibt den Lebeslauf, die \.vissen· 

schaftlichBn und praktischen Ergebnisse in der huma· 
nen und veterinfiren I1npfSt.off- und Diagnostika-Produk· 
tion und -An\vendung, des unlí'íngst verstorbenen Doyens 
de1 ungarischen Tieriirzte, Nestors der ungarischen 
In1pfstoffproduktion, der \V<'ihrend seines ganzen akti
ven Lebens niit der ,unga1ischen Pharn1azie in engste1 
Beziehung war Die Tiitigkeit von Dr. János Köves hat te 
für ihn cincn internationalen Ruhn1 gebracht und 
sicherte ih1n einen hocluangigen Platz in der Geschichte 
de1 biologischen Wissenschaft in Ungarn. 

* D-ro IC. Z a 1 a i: D-ro János Köves 1882-1.977 
En la proksirna pasinteco n101 tis d-ro János Köves, 

dojeno df! la hunga1a veterina.ra fakultato, nesto10 
df; la pat1olanda vakcino-pr·oduktado, kiu gis la fino 
d0 sia vivo Cian1 est.is en inte11ilato ankaű kun Ja. 
hungara faunaciisto-socio. J_,a aútoro okaze de tiu Ci 
evento prezent.as la ka.rieron de d-ro János ]{öves 
liajn sciencajn kaj p1a~tikajn rezultojn sut tereno dc 
produktado kaj aplikado de anünalo- kaj ho1no· 
tcrapeűtikaj vakcinoj kaj diagnostikaj niaterialoj, 
kiuj ankal'í en internacia rilat.o ce1tigas al li eniinentan 
Iokon en la scienchistorio 

(Semmelweis Orvostudornányi Egyetem Egyeterni Gyógyszertára, 1092 Budapest, Hőgyes Endre u 7.) 

Érkezett: 1978 VH 31 

EGY ÚJ ÉTVÁGYCSÖKKENTŐ GYÓGYSZER, 
A MAZINDOL (TERONAC®) 

Goge1tj;, J, Ii, Trapold, J I-I Sandoz Rev 2, 29 
(1977) 

Az elhízás a civilizált tá1sadalo1n egyik legnagyobb 
egészségügyi p1üblétnája, mert az elhízás szátnos beteg
ség forrása lehet. Elég csak az clhízásból eredő kardio
vaszkuláris betE:gségekre, a cukorbajra, az athe1'0sclero
sis1a gondolni, azonnal nyilvánvalóvá válik, hogy sok 
e1nbernek az obesitesát, elhízását kell gyógyszeresen 
befolyásolni ahhoz, hogy 1nás betegségek ne fejlőd
hessenek ki Szánios gyógyszer is1nert n1áI' az elhízás 
ke7.elésében, ezek közös hatása az étvágycsökk8ntés 
Sajnos e gyógysze1ek azonban abban is közösek, hogy 
ké1niai szerkezetükben a Í8niletilanlin-váz niegtalál
ható, amely pl. az amfetamin (n1ás néven Aktedron, 
Anara) pszichostimuláns vegyületben is fellfJlhet,6 
Az igazság az, hogy az amfeta1nin mellékesen étvágy„ 
csökkentő hatását akarták elsődleg~ssé tenni, a1nikor e 
vegyületek szintéziséhez k8zdtek. Igy többn,yire ugyan 
sikerült olyan vegyülE,teket sziJ:i.tetizálni, anielyek 
kiváló étvágycsökkent6 hatá.st féjtenek ki, azonban 
kísérő mellékhatásként számolni kellett a központi 
idegrendszert izgató tulajdonságukkal is A f0nn1et
razin ( = Gracidin), dietilpropion, fenflu1a1nin, fente1-
min, klórfentermin ( = Desopünon), clotermin és a benz„ 
feta1ni11 egyaránt fenilalkilan1in„szá1ma.zékok, így n1el
lékhatásként a központi idegrendszert izgatják„ A fenil
etilan1in-alapváz egyébként az endogén hun1orá.lis és 
neuroná.lis transz1nisszióban elsődleges szerepet játszó 
no1ad1enalinban és adrenalinban is fellelhető, ami egy-

bcn azt jelenti, hogy az élvágycsökkent.ésr8 alkahnazott 
szintetikuniok lényogébon szin1patikomünetikus anya· 
gok 

A Sandoz-cég an1erikai laboratóriumaiban szinteti· 
zálták a niazindolt, an1ely Teronac® néven új étvágy· 
csökkent() szerként került ío1galo1nba A rnazin<lol 
ugyancsak ano1exiás hatású, nlint a többi eddig isme1 t 
anyag, azonban tá1nadáSpontjában különbözik a többi 
ilyen jellegű anyagtól. Erre bizonyos fokig a szerkezetr-1 
is magyarázatot nyújt, an1ennyiben ne1n feniletilamin· 
szá.unazék, hanem üniclazoindol-derivátun1„ A inazinclol 
hatását elsődlegesen a limbikus 1endszeren keresztül, 
ennek is a septalis részében fE;jti ki, an1elynck fontos 
szerepe van a táplálékfelvétel szabályozásában A 1nazin
dol potencírozza a noradrenalin hatását, és feltehetően 
ezen az úton szabályozza a táplálékfelvételt Érdekes, 
hogy a 1nazindol ne1n bcfolyá.solja pl a koplaló patká· 
nyok vércukorszintjét, a.1ui egyben azt n1agyarázza, 
hogy a inazindol étvágycsökkentő hatása nen1 áll ösz
szefüggésben a szervezet megváltozott glükóz- és lipid· 
inetabolizáló képE!sségével. Terápiás adagban a niazindol 
ne1n fejt ki káros effektust a kardiova.szkulá.ris rendszer·· 
re, an1i igen fontos az ilyen betegségben szenvedő elhí·· 
zott beteg kezelése szen1pontjából. A mazindolnak 
nincs direkt pszichostiinuláns hatása se1u, ill csak na· 
gyobb dózisokban 

A mazindolt (Teronac®) 1966„ban fedezték fel, hosz·· 
szas és alapos vizsgálatok után 1973··ban engedélyezték 
forgalomba hozatalát (Jelenleg hazánkban nincs for
galomban) (128) 

Dr Benkó György 


