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Selmán A. Waksman, a tudománytörténész 

Selmán Abraham Waksman (1888—1973) orosz 
származású amerikai tudósról, húsz antibiotikum 

köztük a streptomycin és a neomycin — Nobel-
díjas felfedezőjéről kevesen tudják, hogy nemcsak 
kiváló biokémikus és mikrobiológus volt, hanem 
jótollú tudománytörténész is. 1953 és 1966 között 
három monográfiát írt, sorrendben Szergej Nyiko-
lájevics Vinogradszkijról (1953), Waldemar Morde-
cai Wolff eredetileg Vlagyimir Aronovics Hafj-
kine-ről (1964), illetve Jacob Goodale Lipmanról 
(1966). A témaválasztás nagyon is tudatos: Vino-
gradszkijt, Haffkine-t és Lipmant számos kapocs 
fűzi egymáshoz, illetve Waksmanhoz a közös ér-
deklődési területen, a mikrobiológián kívül. 

1881-ben a — legalábbis oroszországi viszo-
nyok között — liberális cár, II. Sándor merénylet 
áldozata lett. A trónon fia követte III. Sándor né-
ven. Az új cár harcot hirdetett a forradalmi esz-
mék ellen, a ..terrorizmus" visszaszorítására. E tö-
rekvésében buzgó segítőre lelt az ortodox egyház 
fejében, K. P. Pobedonoszcev (1827—1907) metro-
politában, a szinódus hírhedt főügyészében, aki azt 
hirdette: „A zsidók egyharmadát ki kell irtani, 
második harmadát emigrációba kell kényszeríteni, 
a harmadik harmadot pedig meg kell téríteni a ke-
resztyén anyaszentegyházba." S ha a cár ezeket 
az eszméket nem is tette szó szerint magáévá, az 
1882 májusában kiadott ukázok (numerus clausus, 
gettók felállítása, kényszertelepítés Szibériába) 
nagymértékben megnehezítették az oroszországi 
zsidóság létfeltételeit. Már III. Sándor trónralépé-
se évében megindult az orosz zsidóság tömeges 
emigrációja főként az USA és Argentína felé; 
1881-ben kb. ötezren hagyták el szülőföldjüket s 
ez a szám 1910-re elérte az évi 200 ezret! E kiván-
dorlók között indult Nyugat felé új hazát keresni 
1888-ban Haffkine és Lipman, 1910-ben pedig 
Waksman. 

Sz. Ny. Vinogradszkij (1856—1953) élete más 
vágányról indult, ő gazdag földbirtokos, keresztény 
szülők gyermeke. Jogi és zenei tanulmányai után 
—• a szentpétervári konzervatóriumban a legendás 
Th. Leschetizky (Leszetycki) tanítványa — mivel 
„az érzelmek önmagukban, szellemi tevékenység 
nélkül" nem elégítik ki, analitiai kémiát hallgat a 
pétervári egyetemen, majd a híres botanikus Fa-
miricin professzor hatására talajélettannal kezd 
foglalkozni, s ezen belül is egy új, ismeretlen vi-
lág, a talajmikrobák világa ragadja meg a fantá-
ziáját. így ír erről később Talajmikrobiológia c. 
könyvében: „Pasteur felfedezéseinek semmihez 
sem mérhető csillogásától elkápráztatva, fiatal ku-
tatóként léptem a kutatás e területére, amelyhez 
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mindvégig hű maradtam." Szerencsésen választ 
kutatási területet, fényes egyetemi karrier előtt 
áll, de amikor 1884-ben eltávolítják az egyetem-
ről zsidó munkatársait s a laboratórium költség-
vetését is alaposan megkurtítják, úgy dönt, kül-
földre megy, hogy — mint azt Waksman írja —, 
„olyan kedvező körülmények között dolgozhasson, 
amit csak a nyugat-európai laboratóriumok 
nyújthatnak". Hosszú élete — 97 évig élt — ezután 
állandó vándorlásban telik. Először Strasshurgban 
telepedik le, hogy a kor legkiemelkedőbb miko-
lógusa, Anton de Bary mellett dolgozhasson, majd 
a mester halála után Zürichbe költözik. Itt sike-
rül megerősítenie az angol Warington felfedezését, 
hogy a nutrifikáció folyamata két lépésben megy 
végbe, először az ammónia alakul át nitritté, majd 
a nitrit alakul tovább nitráttá. A nitrosomonasok 
és nitrococcusok, másfelől a nitrobacterek izolá-
lásával és leírásával Vinogradszkijra felfigyel a 
tudományos világ. Honfitársa, az akkor már a 
párizsi Pasteur Intézetben dolgozó Mecsnyikov 
Párizsba hívja, de a honvágy gyötörte Vinogradsz-
kij végül a Szentpétervári Kísérletes Orvostani 
Intézet meghívását fogadja el. Nagyszerű gárda 
dolgozik ekkor Szentpétervárott, elég, ha csak 
Pavlovra és a vegyész Nenckire — később a berni 
egyetem professzora — gondolunk. 

Vinogradszkij „második szentpétervári perió-
dusában" — Waksman ugyanis könyvében hét pe-
riódusra bontja Vinogradszkij tudományos pályá-
ját — írja le a légköri nitrogén megkötésére képes 
anaerob talaj baktériumokat. 1905-ben, 49 éves ko-
rában otthagyja katedráját és ukrajnai birtokára 
vonul vissza önkéntes száműzetésbe. Döntése hát-
teréről még Talajmikrobiológia c. tudományos ön-
életírásában sem beszél. Vinogradszkij mind töb-
bet betegeskedett, a zürichi egyetem pezsgő, libe-
rális szellemi légköre után nehezen viselte a pé-
tervári intézet bürokratizmusát, s végső lökésként 
az orosz—japán háború felemésztette a tudomá-
nyos kutatásra szánt összegeket is. 

A Föld túloldalán, az amerikai Rutgers Uni-
versity-n ez idő tájt indul el Vinogradszkij nyom-
dokain J. G. Lipman. A francia-zsidó milliomos 
Maurice de Hirsch báró orosz-zsidó eínigránsok 
tízezreit telepítette le az amerikai mezőgazdasági 
kommunáiban. A Woodbine kommuna agrárisko-
lájában figyelt fel H. L. Sabkovich — az ogyesz-
szai egyetemen Haffkine barátja és társa a zsidó 
hallgatók Önvédelmi Ligájában — a fiatal Lip-
manra és küldte ösztöndíjjal a Henry Rutgers ne-
vét viselő egyetemre, ahol végzése után Vino-
gradszkij tanulmányai hatására a talaj nitrogén-
kötő baktériumaival kezdett foglalkozni. 



w 
1910-ben kerül ugyanerre az egyetemre S. A. 

Waksman, aki — Lipman tanácsára — maga is a 
talajmikrobiológia iránt érdeklődik. így ír erről az 
időszakról: ..Fiatal diplomások kis csoportja és jó-
magam, mint egyedüli egyetemi hallgató ültünk kö-
rül a szemináriumi asztalt 1914—15-ben és hallgat-
tuk a talajbakteriológia tárgyköréből merített té-
nyek és elméletek lelkes magyarázatát, egy olyan 
tudományét, amelyet egy kiváló orosz tudós, Vino-
gradszkij munkássága tett híressé. E szemináriu-
mokon gyakran tettük fel a kérdést: mi történhe-
tett Vinogradszkij jal?" 

Az októberi forradalom győzelme után Vino-
gradszkij attól tartva, hogy a vörösök" benne nem 
a tudós mikrobiológust, hanem a gazdálkodó föld-
birtokost fogják látni, Svájcba emigrál, majd az 
új jugoszláv állam fővárosába, Belgrádba települ 
át számos más, a polgárháborúban a fehérek győ-
zelmében, a közeli hazatérésben reménykedő emig-
ráns orosz professzorhoz hasonlóan. Itt kapja kéz-
hez 1922-ben Émile Roux levelét: ,,... büszkék len-
nénk, ha Mecsnyikov után Vinogradszkijt is köz-
tünk tudhatnánk . . . " A Pasteur Intézet meghívá-
sára, a Párizstól kb. 30 km-re fekvő Brie-comte-
Robert-be költözik. Ekkor kezdődik Vinogradszkij 
és Waksman három évtizedet felölelő levelezése. 
Ebből ad monográfiájában Waksman hatvanoldal-
nyi válogatást — ,,Az ember és a kutató jellemzé-
sére semmi sem tehet több szolgálatot, mint Vi-
nogradszkij saját szavai" —, e levelezés külön ér-
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dekességét az adja, hogy Vinogradszkij Önéletrajzi 
feljegyzései elvesztek a postán, amikor azokat 
Waksman címére postázta, így nem közvetlenül a 
nyilvánosságnak szánt gondolatait egyedül e for-
rásból ismerhetjük meg. 1924-ben — ez évben 
Waksman háromszor is személyesen találkozott 
Vinogradszkijjal — a következőket í r j a : „Jelen-
leg számomra nincs fontosabb, mint — mondhatni 
— ab ovo kezdeni mindent, megszabadulni a ha-
gyományos módszerektől és következtetésektől, 
majd egy új, direkt módszer által megragadni a 
legfontosabb tényeket és így rámutatni a talajmik-
robiológia problémáira." De nem csak önmagával 
szemben igényes, a pályatársak munkásságát is 
igen kritikus szemmel bírálja. Beijerinckről pél-
dául nem kevés szarkazmussal mondja: ,,Az ember 
valóban habozik e kiváló holland bakteriológus-
nak — akinek a tudomány oly sok gyönyörű felfe-
dezést adott — hibás technikát tulajdonítani. Ez 
inkább magyarázható azzal, hogy ő túl kevés fi-
gyelmet fordított arra, amit már mások kidolgoz-
tak, és a vizsgálati anyagot az eredeti módszere 
szerint kezeli. Beijérinek úr nem tulajdonít sem-
minemű fontosságot a kultúrák tisztasága kont-
rolljának." 

Vinogradszkij tudományos közleményeiben is 
kíméletlenül őszinte volt. Waksman példaként a 
következőket citálja egy, a vas-baktériumok nut-
ríciójárói írott cikkből: „A további, hibákon ala-
puló vizsgálatok jelentős félreértésekhez vezettek 
és végeredményben hihetetlen összevisszaság-
hoz . . . úgy érzem, vissza kell térnem e témához, 
hogy a problémáknak egy sokkal egzaktabb néző-
pontját dolgozhassam ki és pontos vizsgálatokat 
végezzek . . A z t hiszem, nem járunk messze az 



j á s z s á g t ó l , ha feltételezzük, Vinogradszkij stílu-
s n a k nem kis szerepe volt abban, hogy még a 
legkézenfekvőbb elméleteit is sokan és sokáig 
v i t a t t á k . így például Beijerinck — aki pedig mint 
élesszemű, nagytudású megfigyelő, az elegáns kí-
sérletek szerelmese vonult be az orvostörténetbe 
_ haláláig vitatta a nitrogénfixáló talajbaktériu-
mok létét és azt tanította, hogy valami ,,bakteriális 
hormon" hatására maga a talaj köti meg a nitro-
gént. 

Vinogradszkij leveleiben az aktuális politikai 
eseményekről is rendszeresen véleményt mond. 
1933-ban a következőképpen kesereg: „Sohasem 
hittem volna, hogy a németek, ez a kultúrnép, ké-
pes lesz a fajgyűlölet újjáélesztésével visszatérni a 
középkorba" Igen figyelemreméltó, hogy a szovjet 
rendszert mind ez ideig hevesen bíráló Vinogradsz-
kij 1947-ben belátja: „A bolsevikek nagy szolgá-
latot tettek Oroszországnak... ha Oroszország 
nem éli át a forradalmat és valami Kerenszkij-sze-
rű ember kormányzása alatt marad, teljesen el-
pusztul a háborúban . . 1 9 4 6 - b a n készül el Vino-
gradszkij a már terjedelmében is monumentális, 
Talajmikrobiológia, problémák és módszerek: a 
kutatás ötven éve e. munkájával, mely a világhá-
ború utáni papírínséges világban Waksman köz-
benjárására, a Rockefeller-alapítvány anyagi támo-
gatásával jelenhetett meg. 

A tudományt annak szépségéért, a megismerés 
öröméért művelő Vinogradszkijjal szemben J. G. 
Lipman már egy egészen már szellemet testesít 
meg — az alapkutatás és annak gyakorlatba való 
átültetése szerves összefonódásának szellemét, —, 
mely az USA-t néhány röpke évtized alatt a világ 
vezető gazdasági hatalmává tette. Talajmikrobioló-
giát ad elő — ugyancsak a Rutgers Egyetemen —, 
s így u j já t szűkebb szakterülete ütőerén tartja, de 
egyidejűleg a New Jersey-i Agrár Kísérleti Állo-
mást is vezeti. Ez az állomás tipikus amerikai ta-
lálmány, foglalkozik a növények kórtanával és nö-
vénynemesítéssel, talajjavítással, a hátrányos hely-
zetű farmok gazdaságossá tételének lehetőségeivel, 
mintagazdaságokat tart fenn és tanfolyamokon 
oktatja a farmereket a modern mezőgazdálkodás-
ra. A felfedezés, annak a gyakorlatban való ki-
próbálása, majd a „know how" átadása egy helyen 
történik. Az állomás munkáját Waksman Sir John 
Russell, a kiváló brit bakteriológus szavaival jel-
lemzi: „Az ő vezetése alatt a New Jersey-i állomás 
mindig megtartotta a tudományos kutatás és a 
gyakorlati alkalmazás magas szintjét, az állomáson 
mindig adott volt a tudomány műveléséhez, a nyu-
godt munkához szükséghez békés légkör, talán a 
legfontosabb faktor a kutatás előmozdításában .. ." 
Waksman Lipman-életrajza is szolgál különleges-
séggel : addenda-ként közli Lipman útinaplóját. A 
napló legérdekesebb részei Lipman palesztinai 
utazására vonatkoznak. Történt ugyanis 1927-ben, 
hogy Chaim Weizman, a Cionista Világszervezet 
vezetője, Izrael állam későbbi elnöke a Palesztina 
Vizsgálatát Végző Szervezet agrárszakértőjévé 
kérte fel Lipmant. Ütinaplójából rendkívül érdekes 
kép rajzolódik ki a századelő Palesztinájáról. 

A mester—tanítvány viszony, a szoros szemé-

lyes kötődés szinte predesztinálta Waksman Vino-
gradszkij-, illetve Lipman-monográfiájának meg-
születését, az viszont már sokkal kevésbé 'kézen-
fekvő, hogy miért pont Waskman írta az első és 
mindmáig egyetlen Haffkine (1880—1930) életraj-
zot. (Valójában a szovjet Popovszkij is írt egy — 
orosz nyelvű — könyvet Dr. Haffkine sorsa cím-
mel, de ez nyelvi elszigeteltsége miatt nem járul-
hatott hozzá a Haffkine-ról kialakult ellentmondá-
sos kép árnyaltabbá tételéhez.) 

Talán erőltetett az analógia, de mindeneset-
re elgondolkoztató, hogy H. A. Lechevalier és M 
Solotorovsky — egyébként kitűnő — A mikrobio-
lógia három évszázada c. munkájában egyetlen rö-
vid utalás történik csak Haffkine-ra: „Yersin eltá-
vozott az intézetből, hogy ú j hivatást válasszon . . . 
a folyamatban levő kísérletekel kapcsolatban uta-
sításokat adott Haffkine-nak . . Hogyan lett ab-
ból a mikrobiológusból, akiről már életében Haff-
kine Intézetté keresztelték át a Bombay-i Pestis 
Laboratóriumot, akinek neve igeként az angol 
nyelv részévé lett (to haffkineize = pestis ellen 
védőoltásban részesíteni), halála után néhány évti-
zeddel ilyen jelentéktelen mellékszereplő? — felte-
hetően ez a kérdés inspirálta Waksman Haffkine-
életrajzát. 

Haffkine nevéhez két jelentős felfedezés fű-
ződik, az első tömegesen alkalmazott, hatásos kole-
ra, illetve pestis elleni védőoltás kidolgozása. A 
kolera elleni védőoltással kapcsolatban a magyar 
forrásokban teljes összevisszaság uralkodik. Rigler 
Gusztáv (1868—1930) 1910-ben Kolozsváron kiadott 
Közegészségtan és fertőző betegségek c. munkájá-
ban még pontosan közli, hogy ugyan a spanyol 
Ferrán próbálkozott először koleraellenes oltó-
anyaggal, de az nem bizonyult hatásosnak, így 
Haffkine 1892-ben kidolgozott módszere az első 
valóban hatékony, bevált védőoltás. Darányi Gyu-
la (1888—1958) 1940-ben Ferrarinak tulajdonítja az 
elsőbbséget és a Haffkine-féle oltóanyag kipróbá-
lását 1895-re teszi. Feltehetően ez az ellentmondás 
tükröződik az újabb tankönyvekben is: az Alföldy 
—Nász-féle Mikrobiológia c. tankönyvben Ferrán, 
míg a Petrilla-féle Részletes járványtanban Haff-
kine szerepel a koleraellenes védőoltás felfedezője-
ként. Waksman az eredeti közleményekkel bizo-
nyítja, hogy Jaime Ferrán y Clua 1890-ben készült 
el vakcinájával, de az — mivel a latinos temperá-
mon tumú Ferrán nem sokat adott a kísérletek 
pontos kivitelezésére és nem standardizálta az ol-
tóanyagot — az esetek egy részében nem hozott 
létre immunitást, vagy — és ez volt a nagyobb baj 
— megbetegedést okozott az oltottak közt. Emellett 
a spanyol egyház elvből ellenezte magát a vakci-
nádét, így Darányi feltehetően erősen túloz, ami-
kor azt í r ja : „Oltásokat Ferrán spanyol orvos vég-
zett először 1885—92-ben kétmillió ember oltásá-
val." Maga Pasteur sem volt meggyőződve a Fer-
rán-vakcina használhatóságáról, ezért 1892-ben 
Haffkine-t bízta meg a kutatással. 

Haffkine tudományos karrierje furcsa, egyedi 
körülmények között indult. 1888-ban emigrált Pá-
rizsba, miután hazájában részben zsidó származása 
miatt, részben, mert egyetemi évei alatt egy anar- 1959 



chista szervezet tagja volt, persona non grata-nak 
bizonyult. Megjegyzendő, hogy az Orvosi Lexikon 
Haffkine-címszavának állításával szemben nem volt 
orvos — zoológus diplomát szerzett az ogyesszai 
egyetemen. A párizsi Pasteur Intézetben évekig 
könyvtárosként dolgozik, s ha ideje engedi, sa ját 
szórakozására bejár Érni le Roux laboratóriumába. 
1892 Haffkine szerencseéve. A tehetség felismeré-
sében is zseniális Pasteur megbízza egy új, a Fer-
rán-félénél hatékonyabb kolera-vakcina kidolgozá-
sával. Haffkine rövid idő alatt ér el bámulatos si-
kereket, oltóanyagával néhány hónap múlva 100%-
ban sikerül immúnissá tennie tengerimalacait a 
kolerával szemben és 1892. július 18-án önkísér-
leten igazolja, hogy vakcinája nem káros az em-
beri szervezetre. Ez idő táj t távozik Indokínába 
Yersin, hogy majd ott a Bacillus (Yersenia) 
pestis felfedezésével beír ja nevét az orvostör-
ténetbe, helyére Pasteur Haffkine-t nevezi 
ki a laboratórium élére. Az angol hatóságok 
felkérésére oltóanyagát 1893-ban Calcuttában 
próbálja ki 42 ezer indiain látványos 
eredménnyel: a vakcináitok körében 72()/o~kal ki-
sebb a kolera mortalitása. 1896-ban visszatér In-
diába, hogy a pestis profilaxisát kidolgozza. Ebben 
vetélytársa nem kisebb tudós, mint maga Yersin. 
Yersin antiszérummal próbálkozik, Haffkine vak-
cinával — és az eredmény őt igazolja, 1896 decem-
berében kész a hatásos oltóanyag. 

Szédületes karrier. 
1897 tragikus mérföldkő Haffkine életében. 

Szülőföldjét a pestis fenyegeti, de a cári hatósá-
gok nem járulnak hozzá a Haffkine-vakcina alkal-
mazásához. (Anton Csehov ekkor a következőket 
ír ja nyílt levelében A. G. Szurovinhoz, a Novoie 
Vremja c. antiszemita újság főszerkesztőjéhez: 

Haffkine vakcinájában reménykedhetnénk egye-
dül, de sajnos, Haffkine nem túl népszerű Orosz-
országban, a keresztényeknek óvakodniuk kell tő-
le, a zsidótól.") Míg szülőhazájában származása 
miatt tagadják meg, addig Indiában orosz ügynö-
köt szimatolnak benne a hatóságok, Waksman sze-
rint azért, mert a vakcináltak fogékonyabbnak bi-
zonyultak egyéb betegségek iránt. 1902 novemberé-
ben a Punjab állambeli Malkowal faluban szörnyű 
katasztrófa történik: 107 oltott közül 19 tetanusz-
ban betegszik meg. Bár a hivatalos vizsgálóbi-
zottság semmiféle bizonyítékot nem talál arra néz-
ve, hogy a clostridium tetani-spórák Haffkine hi-
bájából kerültek volna az oltóanyagba, nevét meg-
hurcolták, és kitűnő fegyvert adtak ellenségei ke-
zébe. Az indiai hatóságok ugyan 1907-ben rehabili-
tálják, visszahíva őt a Bombay-i Intézet élére, de 
ez a katasztrófa már tragikusan kettétörte Haff-
kine pályafutását. Ezután minden energiáját a 
pestis vakcina tisztaságának ellenőrzésére fordítja. 

1931-ben W. Bnlloch, aki már addig is minden 

lehetőséget megragadott arra, hogy kritizálja, élc\s 
hangnemben próbálta — nem is sikertelenül — 
diszkreditálni a Haffkine-i életművet, a J. Pathol. 
Bactcriol. hasábjain: „Nagyfokú arcátlansággal és 
abban a hitben, hogy fontos felfedezést tett, Haff-
kine kigondolt egy tervet, hogy az embereket nagy 
tömegekben oltja be a reményben, hogy a kolera 
ezáltal megelőzhető és az epidémiák megszűn-
nek . . B u l l o e h Haffkine adatait nem fogadja el 
és azokkal olyan statisztikákat állít szembe, me-
lyek eredetéről nem nyilatkozik. Természetesen 
nem felejti el felróni a malkowali katasztrófát 
sem. Nem tudhatjuk, hogy Bulloeh írását hányan 
olvasták, s még kevésbé azt, hogy hányan értettek 
egyet vele, annyi bizonyos, hogy a Iiaffkine-tanít-
ványoktól eltekintve — akikre viszont könnyen rá 
lehetett sütni az elfogultság bélyegét — Waksma-
nig nem akadt szaktekintély, aki igazságot szolgál-
tátott volna Haffkine-nak. Waksman könyve lebi-
lincselően érdekes, bőségesen idéz a homlokegye-
nest eltérő véleményekből és szembesíti azokat a 
tényekkel is. Mert tény az, hogy a Haffkine-vak-
cinákon — Kolle, Gaffky és a többi kiváló bakte-
riológus munkássága nyomán — hamar túlhaladt 
az immunológia fejlődése, és ma már retrospektíve 
aligha ítélhető meg, hogy azok mennyit is értek a 
gyakorlatban. Tény, hogy Haffkine mikrobiológiai 
ismereteinkhez nem tett hozzá maradandót. Azon-
ban az is tény, hogy nem is ez volt a célja, ígére-
tesen induló laboratóriumi karrier jét feladva ön-
ként ment Indiába, hogy ott a hatóságok közönyé-
vel, sőt, sokszor rosszindulatával megküzdve való-
ban apostoli elhivatottsággal vegye fel a harcot a 
kolera és a pestis pusztítása ellen. Lord Moynihan, 
a nagy sebész szép szavaival: „Nagy büszkeség 
számomra, hogy ismerhettem Ehrlichet, a hivatá-
sunk legnagyobbikát Lister óta. De Haffkine az, 
akit én az első helyre teszek a hőseim sorában. 
Haffkine a hősiesség fénylő példája mind a labo-
ratórium, mind a gyakorlat csataterén." 

Csak sajnálni lehet, hogy a hazai könyvkiadás 
mind ez ideig nem fedezte fel Waksman tudo-
mánytörténeti monográfiáit, melyek nemcsak tu-
dományos-ismeretterjesztésre kiválóak, de egyúttal 
pótolhatatlan forrásmunkái a mikrobiológia törté-
netének. i f j . Szállási Árpád 
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