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Hajsza az örök fiatalságért.
Dr. Voronoff és a dübörgő 20-as évek
Paukovics Gergő*

A századfordulót, illetve a 20. század elejét az új
találmányok és orvosi felfedezések tömeges
megjelenése jellemezte. Kevesebb szó esik viszont azokról a vakvágányokról vagy múló trendekről, amelyek gyakran egy egész generációt
lázba hoztak, ám sikertelenségük végül a feledés homályába taszította őket.
Serge Voronoff 1866-ban született az oroszországi Sechmanyban. Neve ma talán csak néhányaknak csenghet ismerősen, egykor azonban az
egész világ róla beszélt Rio de Janeirótól New
Yorkon át Budapestig. Voronoff és kortársai munkásságát irodalmi művekből, filmekből, talán
egy-két különcökről szóló cikkből minden bizon�nyal sokan ismerik, csak éppen nem tudják, hogy
róluk szól a történet.1 Voronoff személyisége és
orvosi beavatkozásainak bizarrsága számtalanszor megihlette az írók, újságírók fantáziáját, ám
ebből adódóan sokan sokféleképpen, és leginkább hanyagul, felületesen írták meg történetét.2
Mindez hozzájárult ahhoz a torz tudós-képhez,
amelyben sokszor feltüntetik. Írásomban azt mutatom be, hogyan fogadta a magyar, azon belül is
elsősorban a fővárosi sajtó Voronoff személyiségét és tevékenységét az 1920-as évek elején.
Voronoff tizennyolc évesen költözött Párizsba, hogy orvostudományokat tanuljon, 29 évesen
pedig francia állampolgár lett. Párizsi mentora
kezdetben Alexis Carrel francia sebész, fiziológus
volt, később egy másik neves francia orvos,
Charles-Édouard Brown-Séquard irányítása alatt
kezdte meg kutatásait.3 Voronoff tehát a legnagyobb szaktekintélyektől tanulta el a sebészeti és
transzplantációs technikákat.
1896-ban Egyiptomba utazott, hogy az eunuchok kasztrációjának élettani hatásait vizsgálja, erre Kairóban a khedive (alkirály), II. Abbász
Hilmi Pasa orvosaként nyílt lehetősége. Ezen
vizsgálatok szolgáltak alapul későbbi transzplan*

Magyar Nemzeti Levéltár, Budapest

tációs kísérleteinek: feltételezése szerint az eunuchok korai halála, alacsony intelligenciája,
tespedtsége és alacsony testmagassága a herék
hiányának tudható be.4 Amennyire visszakövethető Voronoff neve, a magyar sajtóban először
1903-ban az Orvosi Hetilapban jelent meg, mint
a Kairóban megrendezett első egyiptomi orvosi
kongresszus főtitkára.5 Ezt jó pár év szünet követte, miközben Voronoff sebészként és nőgyógyászként dolgozott, és három könyve jelent meg nőgyógyászati témában (1. kép).
Neve 1910-ben tűnt fel újra a magyar lapokban, amelyek a február 20-án merénylet áldozatává vált – és egy napra rá elhalálozott – Boutros

► 1. kép. Dr. Serge Voronoff 1900 körül. Forrás: Ismeretlen
fotós üvegnegatívjáról készített digitális kép. Library of
Congress, Prints & Photographs Division, [reproduction
number: LC-DIG-ggbain-37126], http://www.loc.gov/pictures/item/2014717274/
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Ghali egyiptomi miniszterelnök halálával kapcsolatos fejleményekről számoltak be. Voronoff
ekkor azzal keltett feltűnést, hogy a per során
azt nyilatkozta: az elnök halála elkerülhető lett
volna, ha a merénylet után nem operálják meg
„feleslegesen.” Ezzel Ghali halálát lényegében
az orvosokra hárította, nem kis meghökkenést
okozva ezzel.6 Ezt követően, még ebben az évben
megözvegyült, majd visszatért Franciaországba. Kutatásait Párizsban állatok csont- és izomszövet-transzplantációs eljárásainak kidolgo
zásával kezdte, majd következett a vese, a
petefészek és a belső elválasztású mirigyek,
mint a hasnyálmirigy és a pajzsmirigy.7
Ki kell emelni, hogy Voronoff kísérletei tudományos körökben koránt sem voltak egyedül
állók. Alexis Carrel 1912-es Nobel-díja után a
transzplantációs eljárások iránti érdeklődés felerősödött. Sokan kísérleteztek különböző váladékok felhasználásával, vagy szövetek és csontok
átültetésével, amivel nagy reményeket ébresztettek az úgynevezett xenografting eljárás – vagyis
az egy fajból származó testszövet átültetése egy
másik fajba – sikereivel kapcsolatban. Manapság
például már rutineljárásnak számít sertések szívbillentyűjének átültetése emberi szívbe.8
Voronoff kutatásai során arra a következtetésre jutott, hogy a főemlősök vére az emberéhez
olyannyira hasonló, hogy egyes majomfajok alkalmasak lehetnek donorként a fajok közötti szövettranszplantációhoz.9 Először 1912-ben Párizsban, majd 1913-ban Londonban prezentálta
juhokon végzett fajon belüli transzplantációs
eredményeit.10 Az első igazi szenzációt azzal érte
el, amikor egy majom pajzsmirigyszövetét sikeresen transzplantálta Jean G.-be, egy 14 éves szellemileg és testileg visszamaradott fiúba (2. kép).
Magát az operációt 1913. december 5-én végezte
el, de az eredményeket csak egy évvel később
mutatta be.11
Az operációról 1914. július 5-én a Pesti Hírlap
egy rövidhírt közölt „Az imbecilitás gyógyítása”
címmel.12 Az időzítés nem volt a legalkalmasabb:
egy héttel a szarajevói merénylet után Voronoff
első sikeres xenotranszplantációiról beszámoló hír
– mely szerint pajzsmirigy-átültetéssel a „kretinséget és a hülyeséget tudja gyógyítani,” és amelyekhez a hír szerint is nagy reményeket fűztek
orvosi körökben – jóformán visszhang nélkül maradt a magyar sajtóban és tudományos lapokban.13

► 2. kép. Jean G. Voronoff operációja előtt és után. Forrás:
Serge Voronoff, Life: A Study of the Means of Restoring Vital
Energy and Prolonging Life (New York: E. P. Dutton & Company, 1920), 28-29. ábra

Voronoff kutatásai előtt hihetetlen lehetőségek
nyíltak meg, mikor megismerkedett Evelyn Bostwick amerikai örökösnővel, Jabez Abel Bostwick,
a Standard Oil társaság egyik alapítójának lányával.14 Evelyn Bostwick nem csak Voronoff kutatóintézetét, a Collége de France-ot, és kutatásait finanszírozta, de laborasszisztensként és fordítóként is segédkezett. 1920-as házasságkötésük
után egy évvel Evelyn meghalt, vagyonát pedig
Voronoffra hagyta,15 ami élete végéig biztosította
számára a kutatás szabadságát.16
1919. november 2-án a Magyarország hasábjain jelent meg „Örökifjuság” címmel egy cikk,
amely ismertette Voronoff Collége de France-ban
végzett majompajzsmirigy-átültetésekkel kapcsolatos kísérleteit. A cikk röviden kitért Voronoff
korábbi, juhokon végzett kísérleteire, majd annak a fiúnak az utóéletéről számolt be, akin 1914ben végzett műtétet, és aki azóta „tökéletesen
normális lett.” Ahogy a szerző ironikusan megjegyezte, egyetlen „tünete” csupán, hogy 1917-ben
önként jelentkezett katonának.17
Az első, hosszabb lélegzetvételű cikkek 1920ban jelentek meg Voronoffról. A Tolnai Világlapja április 10-én megjelent számában egy teljes
oldalon keresztül méltatta Alexis Carrel és Voronoff kísérleteit és eredményeit a transzplantációkkal kapcsolatban. Érdekes adalékként a cikk
írója kiemelte, hogy Voronoff a kísérleteihez
„holt emberekből” metszi ki a különböző szerveket.18 Ugyanezen év végén a Gyógyszerészek Lapja, valamint a Magyarország arról számoltak be,
hogy Voronoff New Yorkban néhány hónappal
korábban zártkörű demonstráción mutatta be
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xenotranszplantációs eljárását a Columbia egyetem orvosi karának tagjai előtt.19 A rövid hírekben először jelent meg együtt Serge Voronoff és
Eugen Steinach – osztrák fiziológus, az endokri
nológia úttörője és Voronoff bécsi „vetélytársa”
– neve a magyar sajtóban.20
A megfiatalítás mint a műtétek célja csupán
1922 júliusában került először előtérbe Voronoffal kapcsolatban. Itt még olyan állítások is
elhangzottak, miszerint Voronoff „a csimpáncmajomnak (sic!) minden nagyobb szervét zavartalanul át tudja ültetni az emberi testbe.”21 Voronoff nevének viszonylagos ismeretlenségét mutatja, hogy augusztusi cikkében a Magyarország
mint amerikai orvost említette (nevének elírásával: Voronof), mikor beszámolt Spahlinger Henrik dr. (Henri Spahlinger, 1882-1965) svájci bakteriológus új fiatalító szérumáról. Az „életelixír”
az újság forrása, az angol Daily Express szerint
nem csak a tuberkulózist gyógyítja, de hatására
a százötven éves kor is elérhető lesz.22
A fordulatot a magyar sajtóban az 1922. októberi párizsi orvos kongresszus hozta meg. Az Est
tudósítója arról számolt be, hogy Voronoffnak
nem engedték, hogy megtartsa előadását a „mirigy átültethetéséről,” mivel eredményeit a napilapoknak megszellőztette.23 Voronoff ezután a
kongresszus helyszíne helyett saját kutatóintézete, a Collége de France kísérleti termében tartotta
meg előadását: filmfelvételeken szemléltette, hogyan varázsolt fáradt, „megrokkant” öreg kosokat és kecskéket újra fiatallá, akik mozgékony,
ugrándozó, játszadozó egyedekké váltak az átültetés után. „Ezekbe az állatokba ültettem át a majom mirigyeit.” – idézte a lap Voronoffot.24 Ezután
következett a világszenzáció. Voronoff bemutatta
Liardet urat, a 76 éves aggastyánt, aki „jóformán
mozogni is alig tudott,” és már csak a halált kívánta. Ezt követte a műtét utáni Liardet úr, aki
„egyenes, mint a szálfa, izmos, fürge, ügyes.”25
A közönség üdvrivalgással és tapssal éljenezte a
tudóst. Voronoff ez után kijelentette, hogy „nem
rejtem véka alá felfedezésemet, nem akarok belőle vagyont szerezni, szívesen bocsátom bármelyik orvos rendelkezésére.” De ezzel még nem
értek véget a meglepetések. Miután a közönség
soraiból valaki megkérdezte, hogy mi történik
azokkal a majmokkal, akiknek mirigyeit az átültetésekhez felhasználják, Voronoff bemutatta a
csimpánzt, amely mirigyének szöveteit felhasz-
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nálta Liardet úr csodás megfiatalításhoz. Ha ez
nem lenne elég, a tudósító hozzátette, hogy „ő [t.i.
a majom] is lement a széksorok közé s jobbra-balra kezet fogott a hölgyekkel és urakkal.” A cikk
végén zárójelben az író megemlítette, hogy Voronoff nem hivatkozott Steinach hasonló természetű kutatásaira és eredményeire (3. kép).26
A Friss Újság már úgy fogalmazott, hogy Voronoff „komoly konkurense lett Steinach bécsi
professzornak.”27 Ugyan a két tudósítás között
csak egy nap telt el, mégis a Friss Újság cikkében
már nem egy, hanem négy esetről tettek említést,
ezek között pedig már nem szerepelt az 1914-es
műtét, csak a megfiatalított egyéneket vette sorra
a szerző.
A népszerűség és/vagy ismertség terjedésének jele, hogy október végén Az Ujság már rövid
írásban élcelődött a megfiatalítás körül újra feltámadt híreken, Voronoffot pedig „Steinach-imitátornak” nevezte.28 Novemberben a Pesti Napló
már Párizs legnépszerűbb embereként hivatkozott rá, megemlítve, hogy „alig van Párizsban
kabaré, varieté, amelyben ne játszanának revüt
és amely revünek ne Voronoff volna a hőse.”29
Voronoff kísérletei még a koktélkészítőket is megihlették, így került piacra (bárpultra) a máig ké-

► 3. kép. Voronoff operáció közben a Le Petit Journal 1922.
október 22-i címlapján
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szített „Monkey Gland,” azaz „majom-mirigy”
nevű, gin és abszint alapú koktél. Ezután Voronoffot és kísérleteit éhes szemmel követte a magyar és a világsajtó. Cikkek, interjúk és karikatúrák százai születtek és a lendület egészen az
1920-as évek végéig kitartott, ám tematikájuk
megváltozott.
Voronoffról és könyveiről nem sokat írtak a
nagyobb magyar orvosi szaklapok.30 Dr. Feleky
Pál jelentetett meg recenziót a Budapesti Orvosi
Újságban, ahol röviden ismertette Voronoff eljárását és azt a nyolc esetet, amelyekre Greffes Testiculaires (Here átültetések) című könyve épül. Itt
már sokkal több szerepet kapott a nemiség, a
szexualitás, és először került említésre magyar
lapban, hogy Voronoff majom-hereszöveteket
ültetett át.31
Az első kísérletekről szóló beszámolók, cikkek mind a megfiatalítás munkára, egészségre
gyakorolt hatásait elemezték és éltették. Mindez
nem véletlen, hiszen ezekre a kísérletekre nem
sokkal az első világháború lezárása után került
sor. A háború és az azt követő járványok emberveszteségei megtizedelték Európa férfi lakosságát, tehát egyre nagyobb gazdasági nyomás volt
a nőkön és az idősebb embereken, így sokan láttak fantáziát a megfiatalító műtétek társadalmi-gazdasági lehetőségeiben. Ennek fényében
talán az sem véletlen, hogy a nőkön végzett kísérletekre csak évekkel később került sor, bár több
szerző is megemlíti, hogy a nőkön végzett műtétek anatómiai okokból kifolyólag sokkal nehezebbek és veszélyesebbek.32 Újra feléledt tehát az a
tézis, hogy az öregedés nem más, mint csupán
egy betegség, amely úgy, mint más kórok és ragályok, megfékezhető, visszafordítható.33 A gondolat nem volt új keletű, és a 21. században is egyre
gyakrabban bukkan fel újra mint az orvostudomány kihívása.34
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