
Látogatás a Waksman 
Intézetben 

Világhírű kutatóműhelyek megtekintése mindig ki
vételes élményt kínál, kivált akinek ritkán van ré
sze benne. E szerény beszámoló szerzője abban a 
szerencsés helyzetben volt, hogy a Kanadában 
(Québec) megrendezett nemzetközi orvostörténeti 
kongresszusról hazafelé jövet, útját meg-megsza-
kítva több ilyen tengerentúli híres helyet láthatott, 
példának okáért a streptomycin ,,szegényes szülő
házát", s a nagy felfedező által megalapított pom
pás mikrobiológiai kutató komplexumot: a Waks
man Intézetet. 

Szecessziós stílusban épült laboratóriumi labi
rintusa az Egyesült Államok egyik keleti partvi
déki „mini-tagjának" (New Jersey) egyeteméhez, 
a holland származású híres Henry Rutgers nevét 
viselő campushoz tartozik, amely New Brunswick 
város zöldövezetében terül el. Orvosi karral csak a 
legutóbbi időkben egészült ki. Holland telepesek 
alapították a XVIII. század közepén a leydeni és az 
utrechti mintájára, kezdetben a kor szellemének 



HUAERT'A. LECHEVALIER 
-MORRIS SOLUTORQV'SKY f f 

A MIKROBIOLÓGIA 
HÁROM 

ÉVSZÁZADA 

C%?̂ , <TÍA.-u/v> £K?vf%X C0J^-^yL 

GONDOLAT-BUDAPEST 1971 

megfelelően elsősorban teológiai, illetve irodalmi, 
történeti, nyelvészeti és filozófiai fakultása volt, 
egyben angol hatásra College jelleget is öltött. Ter
mészettudományi karok jóval később kaptak he-
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lyet. Henry Fisher nyújtotta be az alapítási kérel
met William Franklin (a nagy Benjámin fia) kor
mányzósága alatt. Az engedély megadása termé
szetes volt. 

Az 1776-os függetlenségi nyilatkozatot meg
előző szeparációs háborúban nem akárkinek volt a 
főhadiszállása: George Washington tábornoké. Az 
angol túlerő, amelyet teljes európai blokád támo
gatott, egyelőre kiszorította a reguláris harcokban 
még edzetlen amerikaiakat, egy év elteltével azon
ban a pionírcsapatok véres harcokban ismét visz-
szafoglalták. Az amúgy is szerény épület alaposan 
megrongálódott, később kijavították. A már emlí
tett Henry Rutgers komoly összeggel járult hozzá 
az univerzitás fejlesztéséhez. Ö az északiak oldalán 
a polgárháború egyik kiváló kapitánya volt, tehát 
kétszeresen kiérdemelte a névadói megtiszteltetést. 

Mivel New Jersey államocska a századfordulón 
kimondottan mezőgazdasági jellegű volt, 1901-ben 
a Rutgers Egyetem egy talaj mikrobiológiai és ta
laj kémiai intézettel bővült, bár mezőgazdasági tu
dományokat már 1864 óta oktattak. Az új intézetet 
égy rátermett ifjú tudósjelölt, a cári Oroszország
ból kivándorolt Jacob G. Lipman szervezte meg, 
aki később a nitrogénkötő baktériumokkal végzett 
jelentős vizsgálatai révén vált ismertté. 1915-ben 
ő lett az intézet igazgatója, ide érkezett az első vi
lágháborút megelőző években egy kis ukrajnai vá
rosból Selmán Ábrahám Waksman, aki szintén 
származása miatt keresett háborítatlanabb hazát 
magának. A honfitársak szerencsés összetalálkozá-
sát, Waksman életrajzát és a streptomycin felfede
zésének a történetét nem kívánjuk megismételni, 
Kenéz János avatott tollával megtette már a Horus 
hasábjain. 

Egy új intézet megépítésének a gondolata már 
az atyai Lipman professzor halála után felmerült, 
a Merck-cég adta hozzá az első csekket 1940-ben. 
Jelképes összeg volt, pontosabban hetvenhárom 
dollár és tíz cent, de az építkezés elkezdése nem a 
summán múlott. Közbejött a második világháború. 
A Lipman professzortól örökölt szerény kis talaj-
mikrobiológiai intézet laboratóriumában a méltó 
utód, Waksman a negyvenes évek elején előállí
totta két munkatársával a streptomycint, 1944-ben 
a minnesotai Mayo klinikán minden kétséget kizá
róan bebizonyosodott a tbc elleni abszolút hatásos
sága. Elérkezett volna tehát az ideje egy új intézet 
megépítésének, amely azonban csak a Nobel-díj 
átvételének az évében kezdődött el (1952) és 1954-
ben nyitotta meg kapuit. Az igazgatója az 1958-
ban történt nyugdíjba vonulásáig természetesen 
Waksman volt, ma az ő nevével büszkélkedik. 

A történeti bevezető után rövid körítéssel kö
vetkezzék a személyes élménybeszámoló. A hom
lokzati bejárat jobb oldalán Waksman élethű bronz 
mellszobra szinte élő mosollyal fogadja a látogatót. 
A folyosók vitrinjeiben a Mester mesterművei; lát
ható az a bizonyos Merck-féle csekk is. Ma már az 
intézetnek igen széles tudományos spektruma van. 
Az általános mikrobiológiától a molekuláris bioló
giáig tucatnyi különböző tudományos kutatócso
port működik a megfelelő társprofesszorok irányí
tása alatt. 



Waksman tulajdonképpeni utódja Hubert A. 
Lechevalier, aki ma is az aktinomycétákkal foglal
kozik. Kanadából jött, franciául is kitűnően beszél 
és (egyáltalán nem mellékesen) nagynevű történé
sze a mikrobiológiának. M. Solotorovsky társszer
zővel írt könyve, „A mikrobiológia három évszá
zada" címmel 1971-ben magyarul is megjelent. A 
vaskos, olvasmányos könyv egyáltalán nem Ame
rika-centrikus. A magyar olvasó örömmel találko
zik benne Gruby Dávid és Fodor József nevével. 
Annál fájlalóbb Hőgyes hiánya, aki az 1965-ben 
megjelent „International Symposium of Rabies" 
történeti rovatában sem szerepel, holott a század
fordulón Amerikában járt magyar kutatóorvosok 
beszámolói szerint a tengerentúli államkonglome
rátumban előszeretettel alkalmazták a veszettség 
elleni oltás Hőgyes-féle módosítását. Ezért a hiá
nyért mi is felelősek vagyunk, hiszen azon a bizo
nyos szimpóziumon egyetlen magyar résztvevő sem 
volt. 

Lechevalier professzor szívesen mutatta be a 
rövid, de annál ragyogóbb múltú intézetet. Több 
szakmai és orvostörténeti dolgozatának dedikált 
szeparátumával ajándékozott meg, s barátságosan 
szignálta mikrobiológiatörténetének magyar válto
zatát. Munkatársaitól tudtam meg, hogy ő állította 
elő a Neomycin nevű gyógyszert. Fiatalon társszer
zője volt Waksman: „The Actinomycetes" c. há
romkötetes könyvének. A négykötetes „Handbook 
of Microbiology" című munkája egyetemi tan
könyv. Kutatócsoportja (köztük egy magyar is ta
lálható, a rokonszenves Fekete Éva személyében) 
jelenleg a foszfolipidek szerepét vizsgálja az akti-
nomycéták osztályozásában. 

Megállapították, hogy a foszfatidlinozitolmanno-
zid jelenléte a baktériumok között egyedül az ak-
tinomycétákra jellemző. A foszfolipidek elsősorban 
foszfatidilmetiletanolamin és hidroxid savakkal 
acetilezett foszfatidilmetiletanolaminok összetételé
ben fordulnak elő. Ezek alapján pl. az aktinomyces 
dassonvillei és az aktinomyces madurae külön csa
ládba sorolhatók, míg a streptomyceseket és a 
mikrobiospórákat az azonos foszfolipidek kapcsol
ják össze. Egyedül a streptosporangium képez ki
vételt. Kutatják az aktinomycéták illékony anya
gainak a kémiáját. Kromatográfia segítségével si
került a 2-isopropil-3-metoxipirazin nevű illó ter
méket izolálniuk. Mások ezt eddig galbanumokból, 
steril halhúson tenyésztett Pseudomonas perolens 
telepekből vonták ki, de előfordul ez a jellegzetes 
gyökérszagú anyag burgonyában is. 

Lechevalier professzor az ötvenes éveit tapos
sa, korából könnyen letagadhatna tíz esztendőt. 
Magas, karcsú alakja szinte kamaszos benyomást 
kelt. „„Right man on the right place" — idézhet
nénk stílszerűen, ha nem lenne olyan iszonyúan 
nehéz kötelesség Waksman (akár egyik) utódának 
lenni. Ezzel ő maga van á legjobban tisztában, 
azért dolgozik olyan fanatikus szorgalommal. 

A Waksman Intézet egyben orvostörténeti in
tézet. A Mester könyvet írt a híres orosz talajmik
robiológus Vinogradszkijról, szeretett főnökéről:* 
Jacob G. Lipmanról és a tragikus sorsú Haffkin-
ról. Viszont a „My life with the Microbes" c. ön
életrajzi műve eddig szinte valamennyi kultúr-

nyelven megjelent. Illő lenne ezt a hiányt magya
rul is pótolni. 

A nagyhírű intézet megépítését elsősorban a 
tömegesen előállított tbc-ellenes streptomycin elő
állításának szolid jövedelemszázalékából finanszí
rozták. Gyógyult tbc-sek százezrei gondolhatnak 
hálával a névadóra, aki az egyik legönzetlenebb és 
legnagyobb jótevője lett az emberiségnek. Róbert 
Koch megtalálta a rejtélyes baktériumot, Selmán 
A. Waksman a specifikus gyógyszerét. Ez az orvos
történet egyik legszebben ívelő interkontinentális 
hídja. Szakmatörténeti kongresszus után lehet-e 
jobb pihenőállomás egy ilyen intézetnél, ahol a tá
voli távozó látogató a tudósóriás élő szellemével 
találkozott és felejthetetlen élményekkel gazdago-
d o t t * Szállási Árpád 


