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Gyúgyszcrés1.ct 48. 278-283. 200-1. 

ÖTVENÉVES A HUMAN RT.'' 

Dl: Hegediis László 

II. rész 
A H11111a11 Oltóa11yagter111elő és Kutató Intézet (1954-1992) 

Az Intézet szervezeti felépítése az ö11állós11lás után 

Amint az a korábban leírtakból kiderült (Gyógysze
részet 48., 241-246. 2004. ), az 1954. január l-jén önál
lóvá vúlt Intézet n1ár két év óta az új, kőbányai Szállás 
utcai épülettön1bben üzen1elt. A központi laboratóriu
mi épület földszintjét és 1. emeletét a Phylaxia állat
gyógyászati oltóanyagtern1elö osztályai foglalták el, 
inig a II. és Ill. en1elet lett a I-lun1an Intézeté. r\ későb
biekben az intézet líotilizáló osztálya az ad1ninisztráci
ós épület földszin~jére került. A laboratóriumi épület 
egy részén l\i. e1nelet is épült, ahol tudon1ányos elő
adások és szalonai ülések tartására szolgáló e\öadóte
ren1 létesült. 1962-töl a I-Iu111an Intézet. elsö nagy beru
húzásaként. a teljes 1\1. en1eletet beépítette a l(iszerelö 
Osztály részére és ekkor a IV. erneleti előadóteren1 is a 
Kiszerelő Osztály részeként cso111agoló eg;:ségként 
niüködött tovább. iVleg kell jeg)'czni, hogy a Szállás ut
cai telephelyek és az épületek a Phylaxiához tartoztak. 
azokért a Human Intézetnek bérleti díjat kellett fizet
nie, az üzen1e\tctés általános költségein felül. 

;\z 1 ntézet teljes n1üködéséért az últalúnos igazga
tó volt a f'clelös. Ez abban az idöben nen1csak szak1nai 
és gazdasági. de politikai IC\elösségvállalást is jelen
tett nic!y utóbbi néha n1ég hangsúlyozottabb volt a 
többi runkcióhoz hasonlítva. 1\z általános igazgató he
lyettese a tudon1ányos és szakinai vezetö volt. aki a tu
don1únyos kutatúsi terveket irányította és koordinálta. 
de egyben a tennclési oldal szakn1ai f-Clügyelctét is el
látta. ;\ tudotnányos és szak111ai igazgató helyettese 
volt a gyáregység vezetö. aki 3 közvetlen terrnelést ve
zette és koordinálta. Ez utóbbi funkció ellátása nen1 
gazdaságossági, hane111 az akkori. úg:ynevezett ,.terv
utasításos" rendszer alapján inüködött. 1\z intézeti hi
erarchiában ezután következtek az egyes egységek ve
zetöi. ;\ gazdasági ügyek közvetlen irányítója a 1()

könyvelö volt. ivlindenképpen 1negen1lítendő. hogy a 
Alinősége//e116r:::á" Os:::tály ke:::clettőlfhgva. a ternlelés-
16/_fliggetlenít\·e. kii:::l'etle11iil a::: általános iga:::gatá alá 
tarto:.o!l. 

, -'\ Hun1an Rt. ötvenéves Cv fordulójára kCszült .. i\ Hun1an 
története'" e. kiadvóny anyagának !"elhasználásával. 

.'"lfüggetlenné l'<Í/t Intézet eg_res osztá(rai és azok 
fifbb tevékenységi területei é5· ter111ékeí 

A:. lnté::et tern1elö és e//en/Jr:::ii os::tá(vai 
Köbá11)'á11 

;\z egyes osztályok jclle111zése előtt rontos rnegen1-
lítcni. hogy az Intézetben a tern1clő- és kutatón1unka 
egységben volt, ez tehát n1inden osztály rnunkájára ál
talánosságként 111egál!apítható. Ez azt is jelenti, hogy 
kii/ön kutató os:::tály nenz léte:::ett. Ebből ter111észetesen 
az is következik. hogy a kutatási irá11_vok rövhfebb 
,·agv hoss:.abh tái·on g\·akorlati célokat s::olgáltak, an1i 
legtöbbször l~j készítn1ények n1egjelenésében realizá
lódott. Ezt egy szán1adattal szc1nléltethetjük: az önálló
sult Intézet elsö 10 évében 71 új készítn1ény került for
galn1azásra. Ez ön1nagáért beszélő, igen jelentős száni! 
LJgyanezen 10 év fo!ya1nán a készítrnények terrnelési 
értéke rnintcgy 1ncgtizszerezödött. arniböl kutatásra. 
ft::jlcsztésrc, szakirodalo111ra, kongresszusi részvételek
re stb. évröl-évre mind több jutott. (Mindezt persze 
„akkori'' és ncn1 jelenlegi szcrnüvcgcn át kell értékel
ni!) :'\nélkül. hogy a történetben nagyon clörcszalad
nánk az Intézet n1unk~jának últalános jellen1zésckor, 
azt is t.Srdetnes 111ege1nlíteni. hogy az bizonyos értelcin-

/)1: Backlurusz 
Ric!tlÍrd, a ll11111a11 
elsó' 111físzald és 
1udo111áuyos 
igazgatója 
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ben tágabb. bizonyos értelen1ben pedig szükebb volt a 
hasonló külfüldi intézetekhez hasonlítva. A tágabb pro
fil jelenti például vérszármazékok, infúziós oldatok, 
vércsoport-1neghatározó reagensek tennelését, a szü
kebb viszont azt, hogy az Intézet a hi1nlön kívül n1ás 
vírus vakcinát nen1 állított elö. 

Széru111 és Diagnos::.tikzun Os::.tál_v 
Az első megalakult részleg volt a Phylaxia keretein 

belül, n1elynek fő profilja végig a gyógyhatású széru
n1ok tenne!ése. Tetanusz és diftéria ellen lóból, szarvas
n1arhábó! és juhból tennelt szérun1okat állítottak elö 
!Orgaln1azásra. de gázödé1na, lépfene és sertésorbánc 
elleni szérumokat is készítettek, Ezen készítményekhez 
csatlakozott szá1nos diagnosztikun1 terrnelése is. 1ne
!yek döntő többségét az agglutináló savók és baktériu1n 
szuszpenziók jelentették. De rneg kell n1ég e1nlíteni a 
streptolizin. streptokináz. C-poliszaccharida. hen1olizin 
és ko1nplen1ent reagenscsalád gyártását is. i-\z osztályt 
hosszú ideig d1: Biis::.örnu!nyi Jó::.se_(és t-iives.\:l· l!nre. a 
későbbiekben eb: Lada Gylh:e;yi. eb: Zsilfai Jó::se_(és eb: 
S::.1a11ko1· Lás::.lá szervezte és irúnyította. 

Vakcina Os::tá~\' 
1-\z osztúly a Phylaxia keretein belül 111ég 1942-ben 

alakult. Fő f'elaclata a bakteriális vakcinák tcnnelése 
volt. ine!yek közül a tífusz. pertusszisz és kolera elleni 
teljes sejtes oltóanyagok n legje\entösebbek. Ezek sze
repeltek 1nincl szinguláris. 1nind kon1bínált oltóanyag
ban. adszorbeált vag:y nen1 adszorbeált fünnában. söt 
néinelyik lio!ilezetten is . .1-\ pertusszisz antigén legje
lentősebb alka\inazúsi területe a D~rp vakcinában való 
rclhasznúlúsa \·olt. de szinguláris oltóan!'agként is for
galn1aztük n1íncl „si1na". n1incl adszorbeúlt forn1ában. ;\ 
tífusz antigén is l'elhasználúsra kerlilt szingulúris oltó
anyagban cryphy!ax) és ko111binúcióban is. tetanusz 
antigénnel. Liotilczett szingulúris rorn1ában 1náig is a 
l-lun1an Rt. tennéke. ·röbb „vari:icióban" került alkal
n1azúsra a kolera antigén is. noha a belőle készült vak
cina védőhatásáról gyakran elle11tn1ondö vélen1ények 
hangzottak el. (i-\z utóbbi idöben a \Vl*IO le is vette a 
kötelezö véclöoltások !ist::~júról 111ég az endé111iás terü
leteken is.) IV!indezen antigének az ötvenes ill. hatva
nas évek elsö !'elében n1ég un. álló vag,y rázott ten:yé
szetekben készültek. f'ern1entoraink akkor tnég nen1 
voltak. ( 1967-töl müködött a kísérleti lcrmentúciós b
boratóriun1. (b: reres .·lttifll vezetésével.) /-\ kisebb 
1nennyiségben tenne\t bakteriális vakcinák közül en1lí
tést érclen1el az Ozaena vakcina. a staphylococcosisok 
kezelésére készült Polystaph és Opsodennin sorozat. a 
goinba ellenes szerek közül a Polyrnicin és a -rrichosan 
sorozat. Egyedi igén.yek alapján. orvosi rendelvén)TC 
készültek a legkülönbözöhh eredctü autovakcinúk. 
Ezek steril körüln1ények között vett és az Intézetbe be
küldött különbözö vúladékokból kitenyésztett n1ajd el
ölt baktériun1- vagy gon1ba törzsek szuszpenziói vo!-

tak. Idült és recidiváló, baktériun1ok vagy go1nbák ál
tal okozott és fenntartott gyulladásos folyan1atok ese
tén i111n1unterápia, fertőzéses eredetü allergiás betegsé
gek esetén fajlagos deszenzibilizáló kezelés céljára ké
szültek, orvosi rendelvényre. Tern1elésük a kilencve
nes évek közepéig folyan1atosan történt, használatuk 
sok esetben igen eredményes volt. Az osztály munká
jának n1eghatározó szake1nberei és irányítói voltak: eb: 
Joó István, eb: Pusztai Zsuzsanna. dr Csi::ér Zoftán. d1: 
Zsidai József: ch: Lencfvai 1\1óra. eb: Jagic::.a Ancfo1: 

.'lnatoxin (Toxoic{) Os:::!ály 
t\ toxoiclokat l 952-ig a l-Iun1an Osztály széru111 ter

n1elö részlege állította elö. ,A íent n1egnevezelt osztály 
1952-ben alakult 111eg azzal a céllal. hogy tennelje és 
tisztítsa a diftéria és tetanusz toxoidokat, vala1nint kí
sérleti n1unkát végezzen ko111binált oltóanyagok elöál
lítására. klinikai kipróbálására, 111ajd törzskönyvezteté
sére, Az osztályon előállított toxoidokbóL azok kombi
nációiból. valan1int a \iakcina Osztályon tern1elt anti
gének bevonásúval clőúl!ított további kísérleti ko111bi
nációkbóL több mint 100(!) oltóanyag-keverék prototí
pusa készült el. (r\ 111unkák egy részében a Pécsi Or
vostudon1ányi Egyete111 l'vlikrobiológiai Intézete is 
részt vett). r\z így előállított oltóanyagok toxicitási (ár
taln1atlansági) és hatásossági vizsgálatait kísérleti álla
tokon végezték el és a leg111eg!Clclöbbek klinikai ki
próbálásra is keriiltck . . t\z orszúg cpiden1iológiai hely
zetének nagyl'O!~ú javulúsa és egyéb terúpiás lehetösé
gek (antibiotikun1ok!) gyakorlati alkahnazása t'olytán a 
legtöbb kon1bináció csak kísérleti stádiun1ban n1aradt. 
egy kis részük időleges alkaln1azásra került. t\ külön
bözö Diftéria-·retanusz és Diftéria--retanusz-Per
tusszisz kon1binációk azonban a n1ai napig szerepelnek 
a kötelezö védőoltások listáján. ;\z osztály irányítója 
cl!: Réth,1· Lajos volt. 

.·lnoeroh Laboratórizon 
:\lapítúsának éve: 1952. Feladata: anaerob spóra

képző baktériumokból toxinok ill. toxoidok termelése. 
Lényegében a tetanuszról van szó. a gúzödérna toxinok 
termelése idővel abbamaradt Az említett toxinok ill. 
toxoiclok énékn1érése is a laboratóriun1 feladatai közé 
tartozott. Í\1livel a tetanusz ill. gázödén1a kórokozók 
spóraképzök. toxinjaik pedig súlyos n1érgek. ez a labo
ratóriun1 a többitől szigorúan elválasztva 111üködött, a 
hozzátartozó állatlaboratóriu1nn1al együtt. ;-\ laborató
riu111 irányítói eb: S1oján lás::fó11é. eb: 1\laróc::._\' Jó::.sej.' 
dt: Ráskai ,\fagdolna és ,\fofnár Teré::. voltak. 

Túp1alqi os::.1á/y 
:\z ! 954-ben létrehozott osztúly fö feladata az volt. 

hogy az Intézet tennelő egységeit vala111int a i'vlEO-t 
cl!ússa a szükséges túpküzcgekkel. Ez n1eglchetösen 
szerteágazó tevékenységet jelentett hiszen a tetanusz 
és gúzöclén1a toxin tenneléshez anaerob. a diftéria. 
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pertusszisz, tífusz, kolera bak
tériun1ok tenyésztéséhez 
aerob, a steril próbákhoz pedig 
speciális, e célra előírt táptala
jokat kellett előállítani, hogy 
csak a legjelentősebbeket 

en1el_jük ki. f\z osztály eladás
ra is gyártott 111ind folyékony, 
1nind pedig portáptalajokat, 
;unit a különböző kórházak. 
rendelőintézeti laboratóriu
rnok.. sőt konzervgyárak is vá
sároltak. í\Z osztály egyéb ter-
111ékei közli\ kien1elésre érde
n1cs 1nég a Resistest korong 
sorozat. an1ely baktériun1tör
zsek antibiotikun1 érzékenysé
gének n1egállapításához jelen
tett igen fontos segítséget ab
ból a célból. hogy a betegek 
célzott antibiotikun1 terápiá
ban részesüljenek. !vlég két ké

szíttnényt érdcn1es kie1nelni: 

A I-flíil/A1V Inté;,.et t•e;,.etii 111u11katársai (1955). Balról: tb: Réthy Lajos, 
dt: 11,."ol'h Sándor, tb: Biisziir11u!11yi Jó:sej; Bánki E111i/, tb: Backlu1us;,. Richárd, 
tb: Veti! /1•á11, Apt111ascseuko s:ovjet tanácsadó, dt: Joó /st1·á11, dr. i'éres Gábor 

i!{azgató, tb: 1-/egyesi Gyula, Czabán Dá11ie/11é, dt: Zboray Bertalan. 

egyik a lf1·ase, a1nely liofile-
zett streptococcus hialuronidáz enzi111 szárnos indikúci
ós teriiletteL valan1int a szintén liofilczctt Lac!ohact, 
n1e\y antibiotikun1-rezisztens laktobacilusokat tartal
n1az és az antibiotikun1 terápia által kúrosított bélbak
tériun1 flóra helyreállításában vúlt jelentössé .. '\z utób
bi két készítn1ény ina is a I-IUivl;\N Rt. tennéklistújúi 
gazdagítja. ;\z osztúly vezetője cl!: Zaloy Lás:l<í \·olt. 

Biokénlia os:tú(l· 
i\Z \947-ben a\apÍtOtl osztály fő rcJadata kezdetben 

az állati credetü antitoxikus széru1nok tisztítúsa \-ult. 

Ez a tevékenység 19..J.9-töl cnzin1cs en1észtés segítsé
gével történt. a111ihcz a szükséges pepszint is az osztúl) 
úllította elő. 1\z A.natoxin laborral együtt111üködvc. itt 
dolgozták ki 1950 és 1952 között a tetanusz és dirtéri~i 
toxoidok triklón~cetsavas tisztításának 111ódszerét i:-;. 
Ez utóbbi tevékenység késöbb az ;\nato:xin osztúly tCl
adatává vúlt. Nagyon IOntos dútun1 az 1955-ös év: ek
kor kezdödtek n1eg a hun1únp!azn1a frakcionúlási kí
sérletek és a C'ohn frakcionálási n1ódszer adaptálású\·al 
! 956-ra elkészül az első plazrnaderivátun1 készítn1ény. 
a ,ganunoglobu!in. (;-\ vérbegyüjtés és a plazrna-elvú
lasztús az u.n. \iérplazn1a-részleg feladata volt. ezt d1: 
..thonyi Lás:!ó vezette.) ;\ fl·akcionúlási cljúrások t()

vábbfejlesztésévcl a hatvanas évek clsö IC!ében kidol
goztúk az albu1nin készítn1ények i..ize111i 111éretl'1 tech1H1-
!ógiájüt és 1964-ben f<Jrgalon1ba kerül az .-1/hionin i11-
.fú::iás o/dcll. Ez a készítinénycsalád a bevczetéstöl nap
jainkig a vállalat egyik nicghatározó a!aptcvékenys0-
gét jelenti. /\Z osztúlyon készültek el a luesz diagnosz
tikúban használatos készíttnények is (Í\·ordio/1j1i11 

f{o/111e1: VDRL és K/ine ontigé11ek), valan1int a1. 

tb: S;,.uth11uÍ1:1· Já:sej; dt: Richter Péter 

.·11110//erg nevü. a szervezetben hiszta1nin elleni ellen
anyag-tcr111elést elindító antigén jellcgü tennék. n1cly. 
n1int nntiallergiús készitn1én;', a n1aga idejében széles 
körü indikúciós területen nyert alkalrnazúst. /\Z osz
tú!yt (!(öbúnyún) di: Richrer f_)c_;ter szervezte Cs vezet
te. 

l.ir!lile::/í os::túly 
\!úr a ncgy\'ellCS é\'ek elején rölyt liofi]ezési tC\'é

kcnység az akkori Hunu1n osztúlyon. ahol nag,yobb 
1nennyiségü hun1ún p!azn1a került ragyasztva
:-;zúrítúsrn. F::zt kö\·etöcn ez a n1unkafolya1nat szünetelt 
és csak 1956-han. a l. inti lezö osztúlyon folytatódott. .L\ 

kövctkez(i nyolc C\·bcn n1integy .+O különbözö !iofilc-
1.ett tennék került törzskönyvezésre. küztt'tk szérurnok. 
,·akcinúk. labordiagnosztikai reagensek, vércsoport
n1eghatúrozú savók. tubcrkulin stb. Ezek egy részéröl 
az egyes osztúlyok korúbban jt::l!cn1zett tevékenységé
nek lcir{1sakor n1úr tettünk e1nlítést. i\ hun1án ere<letü 
plazn1ún kívül a gan1n1a globulin és albun1in készít1né
nyek Hizistcnnékei is !iofilezettck voltak. ivlind az In
tézet. inind pedig szúinos klinika és gyógyszergyár f'c
hé1jeterrnészetü rutin vagy kísérleti tcnnékét szintén itt 
liúztúk. ;\ tennékek liolilezési tcchnológhiját itt dol
goztúk ki a S<liút kilCjlesztésü labonnéretü valan1int 
nugyüzcn1i teljcsitn1ényü llsifroid berendezéseken. 
\livel a kü!iinbözö tennékck liofilczése azok kezelhc
ti1ségét 111cgkönnyiti. valan1int felhasználási idejük 
1ncghosszabbitúsút is jelenti. ez a technológia n1úig is a 
\'Ül la!at 1ncghatúrozó tevékenységének szán1ít. i\z osz
túly vezetöjc (l(öbúnyún) dr Sikos f(árof)· 1najd Alasek 

/sn·ú11 voltak. 
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b?fif:::iós olda1-1er111elö os:::1á~1· 
Az oszt<ily 1963-ban alakult azzal a feladattal, hogy 

különböző elektrolitokat tartaln1azó vértartósító olda
tokat és 6(Yo-os Dextran oldatot terrneljen. Egyéb. a 
kórházi kezelésekhez elengedhetetlenül szükséges in
l'úziós valamint vértartósitó (stabilizáló) oldatokat a 
kórházak n1aguk állították elő igen gazdaságtalan kö
rül1nények között és vízn1inőségi, sterilitási, pirogeni
tási problén1ák is gyakran adódtak.;\ világban kialaku
ló tendenciának n1egfelelően, iv1agyarországon is egy
re égetőbbé vált a nagyUzen1i gyártás 111eginditása. Az 
osztály tennelési kapacitása n1eglehctösen szűkös volt, 
a n1eglévő és a l'ejlesztendö tern1ékek irúnti kereslet vi
szont eröscn növckvö tendenciát n1utatott. Ezen utóbbi 
ellentn1ondás reloldúsa egy·ik fö indító oka volt a gö
düllöi gyúreg,ység fClépítése. an1iröl a késöbbiekben 
igen részletesen lesz szó. /\z osztályt 1-/orváth Klára 
alapította !\.öbányán. rnajd sokáig vezette Gödöllőn. 

Kö:::1u;111i i1111111111oíáRioi laboratárizon 
/\z ! 952-ben létrehozott osztály tcnnelési IC!adatai 

közé tartozott a vércsoport 111eghatározó reagensek ké
szitése. Ezek az ABO (Sero1.1p). Rh-faktor (Anli-D) és 
antiglobulin szérun1ok (C'oon1b.v) voltak. 1\ Serotyp ké
szítmény (folyékony és liolilezett formában) A. B illet
ve 0 vércsoportba tarozó egyének steril. 111agas titeríi 
vérsavójn. i\ Lands1ei11er által leírt /\, B, 0- rendszer 
vércsoportjainak n1eghatározására szolgú!t. i\z /\nti-D 
diagnosztikai en1beri vérsavó a vörösvértestek D-anti
génj~nek rneghatározására alkaln1as és az Rh-faktor 
okozta vér<i..tö1nlesztési és szülészeti szövödn1én)'ek el
keriilésére készült. ;-\ ('oon1bs szérun1 lovak en1beri 
\·érsavó!Ché1:jéket precipitáló in1111unsavója és a vörös
\·értcstckhez kötött inkon1plett ellenanyagok kiinutatá
sára tcnnelték. i'vlindháron1 tennéket igen széles kör
ben hnsznúlták !Cl. orszúgunkban csak a l-lurnan Inté
zet gyúrtotta és rorgaln1azta. J(ésöbb ezekhez csatlako
zott a gu1111110-late.r reagens tern1elése. valan1int a 

.\lun110:::.1·111 ( /'.1-í;-os Zy111osu11 szuszpenzió). rnint az in1-
n1unizúlúst aspeci!ikusan stiniulúló készítrnén.y. i\z 
osztúly 111unk{~júhan 111eg.hatúrozó szerepe volt a l\Tilön
hözö kutatúsi projektekben való kfizrernüködésnck. 
Ezek részben „házon belüliek". részben külsö intézrné
nyckkcl 111eg\·a\ósuló kollaborúciók rorn1ájúban való
sultak 111cg .. '\ n1eg\évö clcktrofürézises, i1n111unkérniai, 
in1111undi !Túziós c!júrások továbbtCj lesztése lehetővé 

tette in1n1ung!obulin tipizúlúsi n1unkák végzését en1be
ri és úllati crcdetü plazinafi·akciókban. szá111os plazn1a
protcin ( C'iir11!op!o:::111i11. Tron.~fi!rrin. llaptoglohi11 stb.) 
biológiai szerepének kutatásút. f~[angsúlyozottan vizs
gáltúk a plazn1aproteinck patológiús clvúltozúsait az 
antitcsthiúnyos úllapotokat és paraproteinén1iúkaL Kli
nikúk és kórhúzak beküldött anyagaiból végzett 
in1111unhcn1atolúgiai \·izsgálatok ko1noly segítséget 
ny1\itott~1k a külünbi.izö kórképek diagnosztikújúban. 
:\z osztúly rnunkújút cÍI: Bac!J1a11s::: Richúrd, az Intézet 
1nüszaki és tudotnún;:os igazgatója irányította. 197 !-

ben bekövetkezett haláláig. A laboratóriun1 fenti tevé
kenységét a továbbiakban n1int \ 1ércsoportszerológiai 
osztály végezte. A nyolcvanas évek niásodik felétől 

igen értékes fejlesztő n1unkát is végzett. erről a későb
biek folyatnán n1ég lesz szó. (Irányítói: Bánkúti 
Ferencné, 1118:id eb: !n::e!tné Kol'Ócs 1\farianna clr.) 

Kiszerelő osz!álv 
Az Intézet különböző osztályain termelt készitmé

nyeket itt töltötték le. átnézték és csomagolták. A tech
nikai berendezések inai sze1nn1el nézve n1eglehelösen 
kezdetlegesek voltak, jelentős részüket az Intézet 111un
katársai saját 1naguk készítették el. De az igazság ked
véért n1eg kell jegyezni, hogy eléggé niegbízhatóan 
n1üködtek. Jelentős részüket az idők fülyarnán tern1é
szetesen lecserélték. ivlivel az osztály területe a hatva
nas években a 1\1. ernelet fükozatos beépítésével bő
vült. így· ezek lettek a gyúr leg1noclernebb részei, ahol 
az aszeptikus területeket korszerü technológia szerint 
alakították ki és a legtöbb n1unkafolya111at gépesítése is 
n1egfelc!ő színvonalú volt. /\z osztály vczctöi: eb: 
Zhora)' BertoÍoJJ. 1-fernádi János és S::igetvári .4rpác!né 
rnltak ( Köbányún ). 

Ali116sége!!e11/ir:::ö os::tá(r (1.llEOJ 
/-\z osztály nrüködésének jellen1zése előtt vessünk 

egy pí!!antást az ötvenes-hatvanas évek n1inőségellen
örzési rendszerére . .:\ fürgalo111ba kerülő készítn1ények 
tennészetesen 1negfelelő tcnnelési és ellenörzési, írott 
és jóváhagyott technológiával rendelkeztek és az OKI
ban voltak törzskönyvezve. /\z ellenőrzés vezérfünalát 
últalúban a ivtagyar Gyógyszerkönyv elöírásai képez
ték. speciális esetekben az USP és BP szen1pontjai is 
irányadóak lehettek. 1\ltnlúnosságban eln1ondható. 
hogy a n1inösége!lenörzés a végtennékek analízisét je
lentette, bár voltak in process \·izsgálatok is.;\ környe
zet 1nonitorozás abban az idöbcn 111ég nen1 volt hang
súlyos jelentöségü tevékenység. i\ n1inöségellenörzési 
rendszer szigorú és biztonságos volt. !\„!inden gyártúsi 
t~tel húnnas e\lenörzésen 111ent út. a tenne\ö osztúlyon. 
az intézeti iv!EO-on és az 01(1 tnegfelelö !abnratóriu-
111úban. Felszabadítható csak akkor volt a tennék. n1iu
tún n1índháron1 területen n1egf'clclö eredinényck szü
lettek és az()!(! elküldte a saját felszabadítási igazolú
sút. !vlindezen ered111ények birtokúban az Intézet rnü
szaki igazgatója adta ki a !Orgahnazúsra jogosító végső 
engedélyezést. .~\z intézeti lvIEC) tehát 1ninden tennék 
vala1nennyi gyártási tételét {az esetleges alszárnokat is) 
1negvizsgálta és n1inősítette. 1\ legJOntosabb biológiai 
vizsgálatok a készítn1ény sterilitúsút. úrtaln1atlanságút, 
hatékonysúgút, pirogén 1nentességét és azonosságát 
voltak hi\'atva igazolni. ;\ kérniai jellegü teszteket a 
Bioké1niai Osztál:y analitikai kén1iai laboratóriun1a vé
gezte el. i\z egyes vizsgálatok szúrnos kísérleti úl\atot 
igényeltek. i\ tengeri 1nulacokat az intézet saját tenyé
szete (ez kezdetben Budapesten volt). az egereket szin-
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tén sokáig saját tenyészet, n1ajd később a IZisállatte
nyésztő Intézet (LATI, Gödöllő), a nyulakat egyéni te
nyésztők biztosították, (Egértenyészetünket Szabó Ist
ván, tengerimalac tenyészetünket d1: 1Vé111eth 1\1ihá~v 
vezette,) A MEO-n kívül egyébként a Vakcina, a Szé
rum és az Anaerob osztályok is rendelkeztek saját ál
latvizsgá!ati laborokkal. Az egyes készít1nények stabi
litási vizsgálatainak 111egtervezése és azok elvégzése 
természetesen a MEO feladatköréhez tartozott, úgy
szintén a készárukból a kötelező 1nintavétel és a kont
roll 1ninta rnegörzés is. 

1-:listorikus okból a hin1lö elleni vakcina és szérun1 
tennelés is szervezetileg a rv1EO-hoz tartozott. Ezt az 
érdekes és kívételes esetet az okozta, hogy eb: 
S::athmi11:1' Jó::se/; a MEO vezetője ( 1933 óta dolgozott 
az Intézetben} korábban hi111lő elleni oltóanyagot ter
n1elt és ezt a „reszortot" a későbbiekben is ellátta. 
f\ hin1lö elleni oltóanyag tennclését egyébként egy kü
lön épületben, a kőbányai Lán1pagyár utcában. boi:ja
kon végezték és a kész oltóanyagot kezdetben folyé
kony glicerines. később liofilezett fünnában használ
ták fel. .t-\z oltóanyag az egyetlen vírus vakcina volt. 
111elyet a Hun1an valaha készített. (;\ tennelés a hetve
nes évek végén, a hin1lő világn1éretü eradikációjának 
bejelentése után niegszünt). 1\ hi1nlő vakcina hatásos
ságát a i\1EO nyulak bőrének skarifikálásával, vagy 
elökeltetett csirke-en1briók chorio-allantois hártyáján 
az u.n ... pock-képzö'' egységek szán1ának 111cghatáro
zúsával végezte. i-\z osztál:yon belül külön 111unkacso
port feladata volt a hin1!ö vakcina tennelése. eg)' niási
ké pedig az ellenörzés. 

i\ i\1EO vezetöi eb: S:::atl11n('Íf~1· Jó:::sej: eb: BenkiJ 
..1/aclár és eb: l!e,gedz'ís Lús:::ló voltak. 1\z analitika rész
leget l(őbányán lb: f"áli ..llqios. ib: ..luher Etnilia és 
Táth Sándorné irúnyítottúk. 

.·-1JI JI a! es / 1111u un ol ogi ae ll ungaricae 

1\z Intézet eg:'es osztály3inak 111unkájában a napi 
rutin tern1elés n1ellett a kísérleti kutató tevékenység is 
füntos szerepet kapott. híszen a vállalat nevében ís sze
repelt, hogy „kutató intézet''. Ez a tnunka egyrészt gya
korlati ered111ényekben. 1.\j készítn1én)lek kifejlesztésé
ben jelent n1eg. de e1nel\ett szán1os in1111unológiai vo
natkozásban jelentős chnéleti értékekkel is gazdagítot
ta a tudo111ányos életet. ivlinden év tudon1ányos ered-
1nényeiröl, az új készitn1ényckrő! és a soron következő 
tervekről. feladatokról írúsos dokun1entáció készült. 
lviindezen adatok birtokában évente egy teljes napot 
szántunk az összegyl~jtött adatok, eredn1én;'ek és té-
111ák 111egvitatására. an1elyri.:: n1eghívtuk a társintézetek 
vezető 111unkatársait. (OIZI. Országos \ 1érellátó Szo\
gúlat, egyete111i tanszékek stb.) r\z itt feln1erült szán1os 
javaslatot. tén1át lehetöség szerint beépítettük a követ
kező év kutatási tervébe, vagy hosszabb távú elképze-

léseinkbe. /\Z itt elhangzottak is hozzájárultak több új 
készítn1ényünk n1egszületéséhez. A kutatási eredn1é
nyek számos publikáció megírását tették lehetővé, 

mind hazai, mind külföldi folyóiratokban, Kézenfek
vőnek látszott, hogy az Intézet a kutatási eredn1ényeit 
cvkönyvben foglalja össze, így született meg az Intézet 
gondozásában 111egjelentetett ilnnales !111111unologiae 
Hungaricae, Ennek első kötete 1958-ban, az utolsó 
1986-ban jelent meg, Összesen 27 kötet született A 
kezdeti években elsősorban intézeti 111unkatársak pub
likációi jelentek 111eg, de késöbb szán1os n1ás 111agyar 
egyeten1i és országos intézn1ény kutatóinak közlen1é
nye is helyet kapott az Annales-ben, 

:\ közlen1ények né1net, angol vagy francia nyelvü
ek voltak és a kiadott 27 kötetben összesen 780 (!)pub
likáció jelent meg, Már a 4, kötettől kezdve külföldi 
szerzők is publikáltak az intézeti évkönyvben, A No
bel-díjas ausztrál FAl Burnet kezdte a sort, de harna
rosan a francia Charles A!érieux, a svájci Ifans 
Scl11nidt és sokan n1ások is gazdagították írásaikkal ki
adványunkat./\ n1egjelent köteteket az Intézet elküldte 
egy 111indig bővülő cín1lista alapján a ki.ilfOldi társinté
zeteknek. inagyar és külföldi kollégáknak. érdeklődök
nek. /-\ kiadvány sikerességét bizonyítja a szán1os kü
lönlenyo111at kérő lap is. an1ely 1nind hazai, n1incl kül-

ANNALES 
IJVIMUNOLOGIAE HUNGARICAE 

Jmpbl"!lpr<><lnkti""''" "'"I 
Fot~d1t1nJ:>ill>'·ti!11l 

,, I! U ~1 .\:..;" 

l'UBL1f.: 
1.:u l'lmlilut ~fro!hcr;qtiq1H· 

d \';in·iii.•I 
•' J! !.' ~1 .\ :-; ., 

!J:md 

XJ!!. 

1!.!t.l!J 

E!JlTEI! !!Y 
li1;tit111<- f<>r ,S„rnt.:n·!1·riolui;ie.1! 

l'rndt1''1inu :u1<I IkH·ard1 
"l!V,\!A:..;,, 

llL!lffC!\AET 

''·')"JJ»·t:.\;:1".1"'"\'"''""~'''' 
" ll!''"''~""'"T"'"HUi\ fm;rn1yr 

,;,: Y~l AH> 

\'o)\111\C 

i' 1: /J !, / .~ 11 ;; !i i1 l' ·'I 1; IJ IC 1;; ,\ 
,\f li!!{LI.'.' ,\ \'/; T!l.olO 

e'' i 1' r; 1• .111 .\1 r: n1c r:; .1 

11J,T«TE,1r.cr;;o .1ti::1u1,11111.• 

A::. J1111ales /111111u110/ogiae lluugaricae egyik sz.ánuí11ak 
cÍlnoldala 



2004. május GYÓGYSZERÉSZET 283 

földi szake1nberektől rendszeresen érkezett. Az évek 
során háro1n alkalo111n1al jelent 111eg összefoglaló ki
n1utatás az intézeti 111unkatársak publikációs tevékeny
ségéről, tern1észetesen ne1n csak az Annales-ben, ha
nen1 111ás 1nagyar és külföldi szaklapokban n1egjelent 
munkák összesítésével. Az utolsó ilyen jellegű összeál
lítás az 1985-ös kíadványban szerepelt, a sorszámozott 
közle1nények, könyvrészletek, 1nonográfiák szá1na n1ár 
akkor n1eghaladta az 1100-as szán1ot (!), an1i azóta 
nyilván tovább gyarapodott. A szá1nos téinában dolgo
zó intézeti 1nunkatársak eredn1ényességét az elért tudo
rnányos fokozatok is fé1njelzik. Ezek rövid felsorolása 
feltétlenül szerepeltetésre 111éltó, 1nég egy ilyen rövid 
összefoglaló n1unkában is. 

r\z orvostudon1ányok kandidátusa inajd az orvostu
don1únyok doktora („nagy doktora") cÍ!net eb: 
Backhaus:: Richártl és eb: Réth_i· Lajos szerezte incg. 

/\z orvostudo111ányok kandidátusa cin1et eb: Bö
s::örn1én)·i Jó::sef: eb: C'si::ér Zoltán és tb: ,Joó István, a 
ké1niai tuclo111ányok kandidátusa cÍinet dr Richter Pé
ter és eb: Péte1:fj· Ferenc, a biológiai tudo111ányok kan
didálusa cín1el eb: Vi:1rrá Rue!o((szerezte 111eg. 

:\z Intézetben végzett n1unkája alapján 1nintegy 40 
n1unkatársunk szerzett ún. „kis doktori'' cítnet. 

. ·l111irifl eddig 111é~!f ne111 e5iett szó ... 

i'vlivel az J 966-os é\' igen je!entös és n1eghatározó 
\'Últozúst hozott az Intézet tovúbbi életében, érden1es 
összegezni az eddig eltelt idö IObb, eddig csak részben 
cn1lített n1on1cntun1ait. /-\ legfontosabb eredn1énynek 
azt tartjuk. hogy az Intézet készítn1ényei és kutatási 
trendjei 1negfe\elö színvonalon reprezentálták a kor kö
vetel111ényeit és nagyn1értékben hozzájárultak a 111agyar 
egészségügy aktuális IC!adatainak 1negoldásához. i\1in
den nen1zetközi összehasonlítást kiállnak azok a jár
\·únyügyi crcd111ényck. 111e!yekjelentős részét az lntézet 
ú!tal gyártott oltónn.yagok segítségével sikerült elérni./-\ 
kötelezö oltúsi ka!endúriun1ban előírtaknak 111egfelelö
en alkalrnazott aktív hatúsú vakcinák útr'lizoltúk a sta
tisztikai ki111utatúsokat. 111c!yck szerint a di!téria és 
pcrtusszisz esetek elöfórdulús:.1 szinte a teljes eradikáció 
szintjére esett. a tetanusz 111cgbetegedések és halálozá
sok arányszán1ai drasztikusan. csakne111 a sporadikus 
elöfordulús szintjére csökkentek és a tífusz esetek szá-
111úban is jelcntös 111érséklödés vúlt kin1utathatóvú. 1\z 
c111beri és úllati ercdctü széruinok. plazn1aderivútun1ok 
és diagnosztikus tennékek egyre szélesedő vúlasztéka. 
a 111ár cn11ítetl főbb vakcinák 111ellett. biztosítani tudta a 
hazai szükségletekel. \iolt n1úr szó róla. de itt is célsze
rü 1negen1\íteni. hog.Y a n1ost tárgyalt i<löszakban in1port 
( röleg nyugati orszúgból szúnnazó) tcnnékck bcszcrzé-

sét az ország krónikus valuta hiánya szinte lehetetlenné 
tette, ezért is fontos volt az „önellátás" 1ninél 111agasabb 
szintű n1egszervezése. 

Érdemes néhány mondatot szólní az akkori ídők 
nemzetközi kapcsolataíról ís. Mint az élet sok területét, 
ezt is erősen befolyásolta a politika, ezért a külföldi 
együtt1nűködések zön1e az u.n. „szocialista relációban" 
bonyolódott le. De ezeknek is sokszor csak jelképes je
lentősége volt, szakn1ailag igencsak n1érsékelt haszon~ 
na!. Pedig a n1oszkvai tvlecsnyikov, Gan1aleja, 
Taraszevics intézetben több niunkatársunk is 111egfor
dult és az NDK-ban is több intézménnyel volt szerződé
ses kapcsolatunk. 1961-ben a Human Intézet rendezte 
1neg az első olyan konferenciát, ahol a ,,szocialista" or
szágok oltóanyagtcnnelő vállalatai vettek részt. Ezen a 
szovjet. lengyel, ro111án, NDK-s. bolgár, cseh és szlovák 
szaken1berek több oltóanyag tenneléssel és ellenörzés
sel kapcsolatos té1nát beszéltek rneg. Ezt a konferenci
út kétéves intervallun1ban. rnindig niás országban, n1ég 
követte néhány hasonló rendezvény. \loltak kie111elt 
szintü. I\.GST együttn1üködés keretében rnüködő n1un
kabizottsúgok is, n1elyek konkrét 111unkaprogran1okkal 
rendelkeztek. de ezek is inkább politikai reprezentációt. 
niint tudo111ányos. szakn1ai vagy gazdasági értékeket 
képviseltek. Ne felejtsük eL hogy niég csak az ötvenes 
években és a hatvanasok első felében járunk . 

i\1leg kell jegyezni. hogy az lntézct néhány szake111-
berének 111ódja volt időnként ,,nyugati" konferenciákon 
is 111egje!enni. de ezekhez az anyagi eszközök 111indig 
igen szííkösck voltak. „Napi politika'' persze az Inté
zetben is volt, akárcsak az összes többi n1unkahelyen. 
I-Ia „Szabad 1\1ép" félórák n1ár nen1 is. de rendszeres 
politikai szen1ináriu111ok. 111unka- és brigádverseny 
progran1ok. kornn1unista szon1bati n1üszakok, úprilis 
4.-i és novcn1ber 7 .-i ünnepségek és az ilyenkor kiosz
tásra kerülő kitüntetések .. színesítették'' a szürke hét
köznapokat. Kie111clt szerepe volt niinclcnkor az intéze
ti Párt-, l(lSZ- és Szakszervezetnek, a politikai jel\egü 
kádern1unkának. ivlege111!ítésre ércle1ncs. hogy az 
1956-os Forradalorn idején a 1-iurnan-ban is 111egvú
lasztottúk az intézeti 111unkástanácsot. de a (Ürrada!on1 
leverése után a fCnti szervezet tagjai joghútrúnyt ncn1 
szenvedtek. 

\lisszatérve a tennelési vo!un1en. valan1int az 
egészségligyi szükségletek növekedésére. a helyszükc 
egyre inkább a továbblépés gútjávú vált. 1-ovább várni 
nen1 lehetett: 1\j beruházásra volt szükség! De hogy hol 
létesüljön, az kon1oly döntés elökészítést igényelt. 

!. Hegedüs: fluuu111 Co. Ltd is 50 years old. Part. 2. 
lf111uau Co. Vacciue procudiug and Researcher lustitute 
(1954-1992). Tlle .~ystenzic structure of the iustitute after 
separatio11 
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