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Zboray Bertalan 

 

Adatok a magyar oltóanyag-termelés történetéhez
1 

 
 

A Központi Oltóintézet mőködésérıl alig maradt ránk adat. Annyi ismeretes, hogy Bókay 
igazgató, aki már 1872 óta a pesti egyetem professzora volt, az oltóintézet mőködését a 
Stefánia Gyermekkórházon belül szervezte meg úgy, hogy az egészségügyi kormányzattól 
kapott évi ellátmányból a kórház fizetés nélküli tanársegédeit díjazta, akik ezért a beérkezı 
himlıoltóanyag ellenırzésével járó oltásokat végezték. Ezt a rendszert utódai: ifj. Bókay, 
Heim Pál és Hainiss Elemér professzorok 1944 végéig fenntartották. 
 

„A bécsi nemzetközi hygieniai kongresszus 1873-ban azután kimondta a vaccinatio 

feltétlen szükségességét, határozatát az összes kormányokkal közölte. Ennek 

eredményeül kell tekintenünk az 1876. évi XIV. t.cz. megalkotását, mely a himlı elleni 

vaccinatiót mindenkire nézve kötelezıvé teszi.” 

 
A rendelet azonban elıírja, hogy a tiszti fıorvosok kötelesek gondoskodni területiek számára 
elegendı oltóanyagról, és az említett Pesti Szegény Gyermekkórházhoz (késıbb Stefánia 
Gyermekkórház) csak rendkívüli esetekbe (himlımagszakadás vagy elfajzás) forduljanak új 
oltóanyagért. 

A 33.573/1875. BM. sz. rendelet a himlıoltóanyag felfrissítése céljából a tisztiorvosok 
és járási orvosok kötelességévé teszi azt is, hogy kiszállásaikon tudakozódjanak himlıs 
tehenek után. Az így oltóanyag nyerésére felajánlott tehén után 5,- frt-ot fizettek a 
tulajdonosnak. 

1885 elején újjáalakult a kórház fenntartó egyesülete, s a Stefánia Gyermekkórház nevet 
vette fel. A 21/885. BM. sz. rendelet az új egyesületi kórházra ruházza himlınyirok 
fenntartását és díjtalan kiosztását, a korábbi rendeletben megállapított évi 1050,- frt átalány 
érintetlenül hagyásával. 

Az eddig említett rendelkezések azonban a himlı elleni védekezés terén még sem 
hozták meg a várt eredményt, ami különösen az 1886-ban egész Európán végigsöprı 
himlıjárvány idején tőnt ki. 

Körösi József professzor által összeállított statisztikai kimutatások, valamint az 1887-
ben Washingtonban tartott IX. nemzetközi kongresszuson elhangzottak alapján az 
egészségügyi kormányzat kiadta az 1887. évi XXII. törvénycikket, amely elrendeli a 
csecsemık védıhimlıoltását életük elsı évében; kötelezıvé teszi 12 éves korukig az iskolai 
növendékek és tanoncok újraoltását. Intézkedik továbbá arról is, hogy a törvényhatóság 
himlıjárvány esetén a felnıttek újraoltását is elrendelheti. A törvénycikk végrehajtási utasítása 
(41180/1887. BM. sz.) oltókörök és oltásellenırzı bizottságok megszervezését írja elı, 
kötelezıvé teszi a beoltottak lajstromozását és a magánorvosok által beoltottak bejelentését. A 
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karról karra oltást csak csecsemıkön engedi meg, az újraoltást is bizottság elıtt végezteti, s 
végül az oltás díját (fejenként 3 krajcár) is megállapítja. 

Az 1886. évi himlıjárvány az ország több orvosát himlıoltóanyag-termelésre ösztönzi. 
Ekkor tőnik fel és válik ismertté id. dr. Pécsi Dani túrkevei orvos neve is, aki elızıleg a 
kolozsvári egyetem tanársegéde volt. Jó oltóanyaga és sikeres oltásainak eredményeképpen 
Túrkeve „járványvédett szigetté vált”. Dr. Pécsi ekkor még engedély nélkül termelt 
oltóanyagot, azonban rövidesen Budán, a Margit körúton nyílt meg termelıintézete, melyet 30 
éven át nagy sikerrel vezetett. Dr. Hainiss fıorvos már idézett könyvében, mint legrégebbi és 
nagy ambícióval vezetett himlıoltóanyag-termelı intézetet említi dr. Pécsi laboratóriumát. 

A néhány év alatt elszaporodott oltóanyag-termelı laboratóriumokat dr. Hainiss 
könyvéhen név szerint is felsorolja: 

 

dr. Pécsi Dani Túrkeve 

dr. Pápay Vilmos-féle int. (vezetı: dr. Székely Ádám) Budapest 

dr. Bácskai Béla Arad 

dr. Pápay Henrik Újpest 

dr. Füzessy József Heves 

dr. Incze Béla Oláhláposbánya 

dr. Popovics György Nagyvárad 

dr. Böhm Mihály Temesvár 

dr. Keleti és Kulpin Békéscsaba 

 
 
A Belügyminisztérium 27.467/1890. BM. sz. rendeletével megtiltja eladási célból a 

himlıoltóanyag bizományba adását (100,- frt pénzbüntetés). 1893-ban pedig elrendeli 
(49.085/893. BM. sz.), hogy a magánszemélyeknek adott himlıoltóanyag-termelési 
jogosítvány, az engedményes elhalálozása esetén megszőnik és nem örökölhetı. Ugyancsak 
ebben az évben megtiltja (32.088/893. BM. sz.) hatósági orvosoknak (járási orvos stb.) 
himlıoltóanyag-termelı intézet nyitását, mert elvonná ıket munkakörük gondos ellátásától, és 
mert az ilyen intézet ellenırzése a hatósági orvosok munkakörébe tartozik.  

A himlıoltóanyag termelésének történetét ismertetve okvetlen meg kell emlékezni dr. 
Pécsi Dani – már említett – túrkevei orvosnak a nagyváradi vándorgyőlésen (1890) elhangzott 
beszédérıl.2 Dr. Pécsi beszédének elsı hét fejezetében részletesen ismertette a különbözı 
himlıfajtákról akkoriban feltárt vagy már ismert részleteket, külön fejezetet szentelt az állati 
oltóanyag és a humanizált anyag összehasonlításának. Részletesen leírta a gyermekek 
oltásának technikáját. A nyolcadik fejezettel részletesen óhajtanék foglalkozni, mert ebben 
felsorolja az 1887. XII. tc. himlıre vonatkozó rendelkezéseinek hiányosságait.  

Elsıként kifogásolja, hogy a törvény még mindig nem tiltotta el a karról karra való 
oltást. Kifogásolja továbbá, hogy az újraoltás korhatára 12 év, holott nálunk ebben a korban a 
gyerekek már földmíves szüleiknél vannak jórészt elfoglalva, ezért az újraoltásról az 
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érdekeltek 50–75%-a elmarad. Nem elég szigorú az oltási kötelezettség, s az elmaradottakra 
nézve alig jár anyagi megterheléssel. Végül statisztikai táblázatokat is bemutatott a 
Németországban végzett oltásokról, amelyek következményeképpen ott 1885-ben 176 
himlıhalálozás volt, míg nálunk 15137! 

Pécsi doktor 1901-ben újabb elıadásban ismerteti ’A védıhimlıoltás esetleges 

veszedelmeinek elhárításáról’ vallott nézeteit.3 Részletesen ismerteti az oltás folyamán 
jelentkezhetı bırbajokat. Felsorolja ama módokat, amelyekkel ezek a komplikációk 
elkerülhetık. Szerinte az oltóanyagot szétküldés elıtt bakteriológiai vizsgálatnak kell alávetni 
és ha az anyag kórokozó „mikróbiumokat” tartalmaz, az anyagot kibocsátani nem szabad. A 
gyulladást okozó csírák az oltóanyag fektetése folytán elvesztik életképességüket, tehát az 
anyagot csak 6–8 heti állás után szabad forgalomba hozni. E tekintetben az államnak 
szigorúan ellenırizni kellene a termelı intézeteket. Végül az oltó orvosnak szigorúan, a 
sebészet elvei szerint kell eljárni: az asepsis és antisepsis elveit nem szabad szem elıl 
téveszteni. Mindezeken kívül még oltást védı kötés alkalmazását is ajánlja. 

Dr. Pécsi intézetén kívül rövidesen a legnagyobb tekintélynek örvendı termelıintézet 
dr. Pápay Vilmos laboratóriuma lett. Az intézet kezdetben csupán himlıoltóanyag-termeléssel 
foglalkozott, nagyobb jelentıségre akkor tett szert, amikor az 1918-ban megszőnt „Jenner–
Pasteur” laboratórium készítményeit átvette. Ez utóbbi intézet – amely dr. Richter József 
állatorvos tulajdona volt és a IX. Havas u. 7. alatt mőködött – állatgyógyászati célra 
vaccinákat (orbánc, lépfene, sercegıüszök) termelt. A megszőnt intézet három mőszaki 
alkalmazottja dr. Kalmár Lipót állatorvos, Krannerné Fantó Gizella és Osváth Pál átlépett a 
Pápay-féle intézetbe. Mindhárman a Humán Intézetbıl mentek hosszú évek után nyugdíjba. 

A Pápay-féle intézet 1918-ban részvénytársasággá alakult át, igazgatója dr. Turán Géza 
orvos lett. Az intézet központja a Teréz körút 31-ben mőködött, míg a Béke téri telepen 
tartották a kísérleti állatokat. dr. Kalmár ekkor már diphteria-szérumtermeléssel is 
foglalkozott. 

1924-ben újabb változás állott elı az intézet életében. A részvények többségét ugyanis 
megvásárolta egy külföldi pénzcsoport a Serum-Unio, melynek érdekkörébe a bécsi 
Staatliches Serotherapeutisches Institut-on kívül egy madridi (vezetı dr. Steiner Sándor), egy 
frankfurti (vezetı dr. Lustig Sándor) és egy londoni (vezetı dr. Csonka Gyula) laboratórium is 
tartozott. 

A Pápay-féle intézet a Kıbányai úti „Laboratórium”-tól területileg elválasztva, dr. Turán 
Géza vezetésével a Lónyay utcai telepén külön termelte a humán anyagokat. Mőszaki 
igazgató dr. Breitner Ödön orvos, a Korányi klinika volt tanársegéde lett. 

Az átszervezés után, 1924-ben dr. Kelemen Endre a pécsi egyetem volt tanársegéde 
lépett az intézet kötelékébe, mint mőszaki vezetı. İ különösen a ma is kedvelt, és általánosan 
ismert vaccinák számát szaporította. A dr. Kalmár által már termelt Opsoderminen kívül akkor 
hozták ki a Neurolysint, mindkettı emelkedı csíraszámú ampullákat tartalmazó 
csomagolásban. Rövidesen követte ezeket a Polysan, az Opsogon és a Pertussis-vaccina, 
valamint a dr. Neuberféle actinomycosis elleni vaccina, valamint az Ozaena-vaccina. Ezekben 
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az években lépett a vállalat kötelékébe Abonyi László gyógyszerész, aki jelenleg is a Human 
Intézet osztályvezetıje. 

A rohamosan fejlıdı intézet ezek után a Typhus-vaccinát, a Cholera- és a Dysenteria-
vaccinát és az ún. Tetra-vaccinát is kidolgozta, s különösen az utóbbiból 1936–37-ben nagy 
mennyiségben még külföldre is exportált. Dr. Kalmár továbbra is termelte a 
himlıoltóanyagot, valamint a jelenleg is használatos ó-(alt)Tuberculint. 

Magyarországon 1923-ig embergyógyászati célra csak diftériaszérum készült, s 
ezenkívül aránylag sok bécsi és kisebb mennyiségben német szérumot használtak. 

A magyar szérumot az említett Pápay-féle intézeten kívül az Állami Diftériaszérumot 
Termelı Intézet neve alatt kezdetben Preisz professzor, majd Aujeszky professzor intézetében 
termeltek az alkalmazottak. Ez az intézet bizony nagyon szegényesen volt ellátva, a 
munkához jórészt a bakteriológiai intézet felszerelési tárgyait, üvegeit használták, s csupán a 
termelésre szolgáló lovak voltak saját tulajdonai. A lovak vásárlására is csak olyan szerény 
összeg állott rendelkezésre, hogy a szabad piacon alig vásárolhattak jó kondícióban levı 
állatokat és meg kellett elégedni a hadsereg által kiselejtezett lovakkal. Így érthetı, hogy – az 
akkori oltási technikával – a lovak milliliterenként 100–200, ritkábban legfeljebb 300 IE 
erısségő szérumot adtak. 

Az elsı világháború utáni évek oltási tapasztalatai meggyızték az illetékeseket arról, 
hogy az ország szérum- és oltóanyag-termelése nem korszerő. A napisajtó is foglalkozott a 
magánintézetek által termelt oltóanyagok gyengeségével és az állami intézet termelésének 
bürokratikus nehézségeivel. 

A néhány évvel elıbb alakult Népjóléti és Munkaügyi Minisztérium Egészségügyi 
osztályán dr. Scholtz Kornél orvos, h. államtitkár már a 20-as évek elején tárgyalásokat 
kezdett dr. Johan Béla egyet. m. tanár, az egyetemi I. sz. Kórbonctani Intézet tanársegédével, 
aki az egyetem ajánlatára a Rockefeller-alapítvány ösztöndíjával az Egyesült Államokba 
indult az egészségügyi szervezés és az egész védıoltás kérdésének tanulmányozására. 

Dr. Scholtz eközben dr. Köves János egyet. m. tanár, a Phylaxia Szérumtermelı Rt. 
igazgatójával is tárgyalt az embergyógyászati oltóanyagok termelésérıl, miután a Phylaxia 
több mint tízéves mőködése alatt az állati védıoltóanyagok termelése terén már jó nevet 
szerzett. A minisztérium több kikötést tett, amelyek közül nevezetesebbek ezek voltak: a 
vállalat emberorvosokat vegyen alkalmazásba, akik az emberi célokat szolgáló oltóanyagokat 
az intézet állati célokat szolgáló anyagaitól elkülönítve termeljék; a Phylaxia vegye át az 
eddigi állami szérumtermelı intézet anyag-, kísérleti állat stb. készletét és kész szérumait; a 
termelést mindenkor a legújabb tudományos eredmények figyelembevételével és 
alkalmazásával végezze és a szükséghez mérten gondoskodjon korszerő, új készítmények 
bevezetésérıl. 

A tárgyalások eredményeképpen a minisztérium 1923. július 28-án szerzıdést kötött a 
Phylaxiával, amely szerint a Phylaxia részvényekkel fizet az átvett állami felszerelésért és 
készletekért, biztosítja a jó és magas értékő diftériaszérumok termelését és más humán célra 
szolgáló oltóanyagokat is termelni fog. Az embergyógyászati (humán) osztály vezetıjének a 
szerzıdı felek dr. Johan Béla egyet. m. tanárt szemelték ki, aki abban az idıben még 
külföldön tartózkodott. Mire ı hazaérkezett és helyét elfoglalhatta, már folyamatban volt az új 
helyiségek átalakítása és berendezési munkája. 
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A Phylaxia ugyanis már 1922-ben megvásárolta városi iroda céljára a VII. Rottenbiller 
u. 26. sz. házat, amely alkalmasnak mutatkozott arra is, hogy a humánosztályt itt rendezzék 
be. A földszint nagyobb részét vendéglı foglalta el, ezt sikerült rövidesen szabaddá tenni és 
laboratóriumi munkára berendezni. A ház többi részét, amely lakások céljait szolgálta, csak 
lassan, tetemes áldozatok árán sikerült felszabadítani és az intézet termelımunkájának 
szolgálatába állítani. 

Az állami intézet szérumait – ebben az idıben – dr. Pécsi Dani orvos hozta forgalomba. 
İ már szétküldésre alkalmas állapotban és csomagolva kapta kézhez a szérumot. A hozzá 
befutó rendelések alapján küldte el a megrendelı gyógyszertáraknak. A kiadott szérum egy 
évig maradhatott a forgalomban, s amit a gyógyszertár ez alatt az idı alatt nem adott el, azt 
vissza kellett küldenie, cserébe díjtalanul ugyanolyan értékő szérumot kapott. Dr. Pécsi ezután 
ugyanúgy csereanyagot kapott az intézettıl. 

Dr. Pécsinek az „egyedárusításra” vonatkozó és még a Belügyminisztériummal kötött 
megállapodása 1924. július 30-án volt lejáróban, azonban a Phylaxia már kezdetben ígéretet 
nyert, hogy a megállapodást nem fogják meghosszabbítani és a készítményeket a jövıben 
saját neve, ill. cége alatt hozhatja forgalomba. Az elsı hónapokban még a már letöltött 
anyagok kerültek forgalomba, az átvett szérumok átvizsgálása után azonban csak a szigorú 
kritika után magasabb értékőnek talált tételek kerültek töltésre, figyelemmel arra, hogy a 
tárolás folyamán beálló értékveszteség ellensúlyozására több IE legyen az adagban a 
deklaráltnál. A Phylaxia vezette be a szérumok hosszabb ideig tartó elızetes tárolását, s az így 
kezelt szérumok tárolás utáni újabb értékmérése lehetıvé tette azt is, hogy az anyag ne csak 
egy, hanem három évig maradhasson forgalomban. Ugyancsak bevezették azt az óvatossági 
elıírást, hogy a kiadott szérumok minden egyes termelési számú visszatartott mintái évente 
értékmérésre kerültek abból a célból, hogy ha valamelyik termelési szám titere a 
megengedettnél nagyobb mértékben csökkenne, úgy az a forgalomból bevonható legyen. 

Míg régebben a szérumokat egyszerő gyógyszerüvegbe töltötték, a Phylaxia neve alatt 
már csak leforrasztott ampullába töltött szérum került forgalomba. 

A termelıi munka elvégzésére dr. Johan munkatársául 1924-ben dr. Tolnay Kálmánt, a 
debreceni egyetem tanársegédét nyerték meg. Egy évvel késıbb 1925. július 1-jén 
csatlakozott hozzájuk dr. Kanyó Béla a szegedi egyetem kórtani intézetének volt tanársegéde. 

1927-ben Johan professzor az újonnan megnyílt Országos Közegészségügyi Intézet 
igazgatója lett, s helyét a humánosztály vezetésében dr. Kanyó vette át, míg új tagként Pécsrıl 
dr. Kerschbaummayer Rózsa orvos jött az osztályra. 

Az intézet feladata lett a diftériaszérum termelésén kívül egyéb szérumok, oltóanyagok 
és diagnosztikumok készítése is. Ennek érdekében az 1925–27. években ösztöndíjas orvosok 
is mőködtek a humánlaboratóriumban, pl. dr. Lovrekovich István a dysenteriavaccinálás, dr. 
Stassiák Aranka a tuberculosis kérdésével foglalkozott. Késıbb mindketten az Országos 
Közegészségügyi Intézet osztályvezetıi lettek. 

A nagyarányú kutatómunka eredményeképpen forgalomba került az antibakteriális, 
polyvalens dysenteria- és a pneumococcusszérum, A Dick-toxin, a paratyphus agglutináló 
savó, továbbá a haemolysin. Ezeket 1927-ben követte a typhus-vaccina, a paratyphusvaccina 
és Kubányi Endre magántanár közremőködésével a Serotyp vércsoport-meghatározó savó. 
Ugyancsak 1927-ben himlıoltóanyag-termelı osztály létesült a humánosztály keretén belül, 
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amelynek felelıs vezetıje, a külföldi tanulmányútjain szakképesítést nyert dr. Kanyó Béla 
lett. Dr. Kanyó ezekben az években a szegedi Egyetemen „Immunitástan” tárgykörbıl 
magántanári képesítést is szerzett. Dr. Kerscbaummayer, miután az osztályon a szérumok 
értékmérésével foglalkozott és részt vett dr. Kanyó sepsis- és sertésorbánc-savó elıállítására 
irányuló kísérleteiben, 1927-ben az Országos Közegészségügyi Intézet tagja lett. 

1928-ban került forgalomba a vörhenyszérum, a norm. ló- és szarvasmarha-savó és dr. 
Sághy Ferenc kutatómunkájának eredményeképpen a „Tiperos” pilula. 1929-ben a lépfene-, 
valamint a sertésorbánc-szérum, a diftéria anatoxin (formoltoxoid) 1930-ban követte ezeket a 
humán orbán- és a sepsis-szérum. Majd dr. Szélyes Lajos magántanár sikeres kísérleteinek 
eredményeképpen a tetanus-szérum, amelynek forgalma néhány év alatt elérte, késıbb 
meghaladta a diftériaszérum forgalmát. 

1933 márciusában lépett az osztály tagjainak sorába dr. Szathmáry József a debreceni 
egyetem közegészségtani intézetének volt tanársegéde. 1935-ben dr. Gözsy Béla a szegedi 
egyetem orvosvegytani intézetének volt tanársegéde, a biokémiának Magyarországon elsı 
ízben képesített doktora lépett az osztály tagjai sorába. Fehérjeszegény, tisztított és 
koncentrált savók elıállítására, valamint tisztított tuberculin elıállításával foglalkozó 
kísérletei, több megoldatlan kérdést tisztáztak. 

1935. szeptember 21-én Budapesten tartott IX. nemzetközi dermatológiai kongresszus 
alkalmával rendezett kiállításon a Human Laboratórium készítményeit arany díszoklevéllel 
tüntették ki. 1935-ben került forgalomba a csapadékos diftériaanatoxin, majd 1937-ben a 
diftéria-szarvasmarhaszérum és 1938-ban a Schick-toxin is. 

1938-ban kezdte mőködését az Országos Közegészségügyi Intézet szérumellenırzı 
osztálya, s így a felelısség kérdése most már megoszlott a termelı Intézet és a védıoltások 
kidolgozása és bevezetése terén napjainkban is elıkelı helyet betöltı állami szerv között. 

1939-ben az anaerob fertızés elleni gáz-oedema szérumok elıállítására irányuló munka 
a laboratórium berendezésének jelentıs kiterjesztését tette szükségessé. A honvédkincstár 
tetanus-szérum készletének biztosítása is nagyobb feladatot rótt nemcsak a termelésre, de az 
expedícióra is. Fokozatosan építkezés, bıvítés vált szükségessé úgyannyira, hogy az elsı 
emelet addig lakott részét is laboratóriumi helyiségekké kellett átalakítani. 

1940-ben került forgalomba – mint új készítmény – a meningococcus-szérum, amely 
azonban nem váltotta be a hozzá főzött reményeket, s így gyártása rövidesen megszőnt. 

Ugyanebben az évben dr. Kanyó Béla a szegedi egyetem közegészségtani tanszékére 
nyert kinevezést. A humánosztály vezetését ekkor dr. Szathmáry József vette át, a 
himlıoltóanyag-termeléssel együtt. Megnövekedett feladatkörének ellátásában dr. Dombos-
Kátó László volt fıvárosi bakteriológus és dr. Köves István az egyetem kórbonctani intézeti 
tanársegéd volt segítségére. 

Ugyancsak 1941-ben a fasiszta törvények következtében felszámolásra kényszerült dr. 
Pápay-féle Oltóintézet és Szérumtermelı rt. készítményeit és berendezési tárgyait vásárolta 
meg a Phylaxia azzal, hogy az eddigi nagy kelendıségnek örvendı Pápay-készítményeket – 
javarészt vaccinákat – a jövıben tovább gyártja az intézet Human osztálya. A Pápay-féle 
intézet két szakembere: dr. Kalmár Lipót állatorvos és dr. Kreschbaummayer Rózsa orvos 
1942. január l-jével a humánosztályra nyertek beosztást. Az átvett adminisztratív és technikai 
munkatársak közül meg kell említeni Molnár Ferenc és Dobrova Imréné csoportvezetı 
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mővezetıket, valamint K. Fantó Gizella tisztviselınıt, akik azóta is megszakítás nélkül. 
átlagon felüli agilitással vesznek részt az Intézet megnövekedett feladatainak teljesítésében. 

1942-ben Kubányi professzorral együtt dolgozva, appendectomiás betegektıl nyert 
reconvalescens szérumot is termelt az osztály, majd coli elleni tószérumot is. A készítmények 
azonban nem hozták meg a várt eredményt, a gyártásuk abbamaradt. 

A háborús események szaporodásával az osztálynak egyre több tetanus-szérumot kellett 
termelnie. A hazai szükségleten kívül – 1941-ben – az athéni vöröskereszt részére 280 liter 
tetanus-szérumot és 25 liter perfringens gáz-oedema-szérumot exportáltak. A négy 
komponensbıl álló hazai gázoedema-szérum gyártásánál több nehézséggel kellett az 
osztálynak megküzdeni, miután az oedematiens törzs nem termelt megfelelı toxint. 

1942-tıl vérátömlesztés céljaira emberszérumot is termelt az osztály, amelynek egy 
részét dr. Gözsy – az akkor még új eljárással, a liofilezéssel – száraz alakban is elıállította a 
Vöröskereszt céljaira. A termelésrıl a Filmiroda filmfelvételt is készített. 

1942-ben a Pápay-féle intézet tagjainak belépésével gyarapodott az osztály létszáma, 
ebben az évben azonban dr. Kátó katonai szolgálatra vonult be, s helyét dr. Bócsi Katalin 
szegedi orvosnı töltötte be. 

Az 1944 áprilisával beköszöntött légitámadások ugyan elkerülték az osztály épületét és 
laboratóriumait, azonban az egyre sőrősödı légiriadók már nagyon megnehezítették a 
termelést. Az osztály tagjai a légiriadók alatt az óvóhelyen kellett hogy tartózkodjanak, a gázt 
el kellett zárni, a hiányos gázszolgáltatás miatt a táptalajokat sokszor fatüzeléső tőzhelyen 
kellett elkészíteniük. 

A Human osztály Rottenbiller utcai saroképülete 1945 január elején kb. két hétig a 
tőzvonalban állott, a harcok alatt a német és magyar katonák többször kilövıállásnak 
használták, aminek következtében a sarokhelyiségek fönn is, lenn is több belövést kaptak. Az 
intézet tagjai e napokban már nem tudtak bejárni, s hogy a harcok következtében nagyobb 
károsodás nem érte az intézetet, abban nagy szerepe volt az akkori házfelügyelınek Czank 
Pálnak és feleségének. 

1945. január 17-én véget értek a Rottenbiller utcai harcok, s egyre többen és többen 
jelentek meg nemcsak az osztály, hanem a kıbányai telep dolgozói közül is, hogy dr. 
Szathmáryval és késıbb szintén az intézetbe költözött dr. Kövessel együtt megkezdjék a 
helyreállítás munkáját. A termelést a tífusz elleni védıoltóanyaggal kezdték meg, miután a 
laboratóriumok sérüléseit sikerült megjavítani. Gáz azonban még nem volt, tehát a már 
mőködı kıbányai (Szállás utca 3.) telepen egy kisebb szobát főtöttek be a Human céljaira, s 
ez a szoba szolgált termosztátul. Dr. Kerschbaummayer Rózsa ide járt ki hetekig gyalog 
typhus-vaccinát termelni. 

Az ostrom alatt az intézet szérumtermelı lovai is elpusztultak, s így a diftériaszérum 
termeléshez is csak újabb lovak beállítása után lehetett hozzáfogni. Ez szerencsére már 1945-
ben sikerült úgyannyira, hogy néhány közülük rövidesen már 1200–1500 IE erısségő 
szérumot adott. Fontos volt ez azért, mert a diftéria a háborús viszonyok következtében 
leromlott felnıtt lakosság soraiban ütötte fel – nem egyszer járványszerően – a fejét. Míg a 
fiatalság általában rendelkezett a 30-as években bevezetett preventív oltások következtében 
védettséggel, addig a felnıtt korosztályok nem. 

 


