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150 éve született Victor Babeš

V ictor Babeš (1854-1926), akirîl a kolozsvári Babeš-
Bolyai Egyetem a fele nevét kapta, a nemzetközi bak-

teriológia egyik megalapozójának, klasszikusának számít. A ro-
mán és magyar tudományos élet egyik vezéregyénisé-
ge volt. A széles érdeklîdésû Victor Babeš ugyanakkor
a kórbonctan, az élettan, a járványtan, a közegészség-
tan, a törvényszéki orvostan, a parazitológia és mikro-
biológia terén is maradandót alkotott. Mintegy 1300
tanulmányt, cikket, monográfiát írt. Nevéhez számos
alapvetî felfedezés fûzîdik, amelyek közül némelyik új
utat nyitott az orvostudomány fejlîdésében. Pasteur
után Babeš volt a veszettség kérdésének egyik legszak-
avatottabb szakértîje. Az immunológia terén végzett
kísérleteivel még Behring és Kitasato elîtt megalapozta
a passzív-immunizációs módszerét, és kísérleti úton
bebizonyította annak hatékonyságát. Babeš a bakteri-
ológia „hîskorában” élt, amikor hónapok, sît napok
alatt új és új betegség-kórokozót fedeztek fel. Maga
Babeš több mint harminc mikrobát írt le. Korának szá-
mos bakteriológusától eltérîen, nem csupán a bakté-
riumok hatásával számolt a megbetegedések létrejöt-
tében, hanem már az elsî írásaiban is fel3hívta a fi-
gyelmet a szervezet válaszreakcióinak jelentîségére.
Babešnek ez a mikrobiológiai és kórszövettani nézî-
pontot egyesítî felfogása, a fertîzî folyamat patamor-
fológiai szemlélete néven ismeretes a tudománytörté-
netben.

Victor Babeš 1854. július 28-án született Bécsben.
Apja a bánsági származású VincenŠiu Babeš, édesanyja
Sofia Holdscheid bécsi asszony volt. Az apja jogász, poli-
tikus és újságíró, a Magyarországi Román Nemzeti
Párt egyik alapítója volt, aki a magyar országgyûlésben
harminc évig választott képviselîként mûködött. Ro-
mánia haladó köreihez is szoros szálak fûzték: alapító
tagja volt a Román Tudományos Akadémiának, mun-
katársa több rangos román folyóiratnak.

Victor Babeš elemi és középiskolai tanulmányait
Lugoson és Bécsben végezte. Orvosi tanulmányait Bu-
dapesten kezdte meg, ahol kitûnt rendkívüli képessé-
geivel. Még hallgató korában beválasztották a buda-
pesti Természettudományi Társulat tagjai közé. Má-
sodéves orvostanhallgató volt, amikor Scheuthauer
Gusztáv professzor vezetésével tudományos munkába
kezdett. Bécsben folytatta az orvosi tanulmányait,
ahol 1878-ban szerezte meg az orvosi oklevelet. Kiváló
szakmai felkészültsége elismeréseképpen még doktor-
rá avatása elîtt kinevezték Budapesten Scheuthauer
kórbonctani tanszékének tanársegédévé. Babeš hét
évig dolgozott a professzor mellett, és ezalatt széles-
körû kórbonctani s kórszövettani ismereteket szerzett.
Érdeklîdése ugyanakkor az új orvostudományi ág, a

bakteriológia felé irányult. Babešnek e téren kifejtett
munkáját Korányi Frigyes támogatta, aki klinikáján kü-
lön laboratóriumot rendezett be számára. Abban az
idîben még szokatlan dolog volt a klinikai gyakorlat-
hoz kapcsolódó hasonló laboratórium. 1881-ben
Babešt a kórszövettan docensévé nevezték ki.

Pesti munkássága mind oktatói, mind tudományos
vonatkozásban igen gazdag. Érdemeire való tekintet-
tel 1880-ban egyetemi magántanárrá nevezik ki, s egy-
ben rábízzák a Korányi Frigyes vezette belgyógyászati
klinika bakteriológiai laboratóriumának irányítását is.
1884-ben a kórszövettan nyilvános rendkívüli tanárává
nevezték ki, s megbízzák a Stefánia kórház kórbonctani
részlegének vezetésével.

Babeš gyors szakmai elîrehaladásában jelentîs
szerepe volt Markusovszky Lajosnak, az Orvosi Heti-
lap fîszerkesztîjének is, aki a magyarországi orvos-
képzés egyik irányítójának számított. Babeš neki és
Scheuthauernek is köszönheti, hogy az 1882-83-as
és 1884-85-ös tanévben állami ösztöndíjjal német-
és franciaországi tanulmányútra mehetett a korsze-
rû mikrobiológiai és kórszövettani módszerek tanul-
mányozására. Ekkor ismerkedett meg Louis Pas-
teurrel és Robert Kochhal. Babeš a klinikával össze-
kapcsolt tudományként fogta fel a bakteriológiát és
ezért javasolta a belgyógyászattal való együttmûkö-
dést, valamint a bakteriológia felhasználását a ragá-
lyos betegségek diagnózisában. Felfogása szerint
csak így válhatott hasznossá a bakteriológia, mert
fejlîdése a többi orvostudományi ággal fenntartott
kapcsolataitól függött. A fiatal román tudós széles
körû ismeretei késztették André Victor Cornilt, a kór-
bonctan párizsi professzorát, hogy felkérje Babešt,
írják meg közösen a „Les bactéries et leur róle dans
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l’etiologie, l’anatomie et histologie pathologique des maladies
infectieuses” (A baktériumok és szerepük a fertîzî be-
tegségek kóroktanában, bonctanában és kórszövet-
tanában) címû munkát. Közös munkájukat, a világ
elsî bakteriológiai kézikönyvét Párizsban adták ki
1885-ben, s a Francia Akadémia Monthyon-nagydíjjal
tüntette ki. A Cornil-Babeš-féle bakteriológia rend-
kívüli érdeklîdést váltott ki a külföldi orvosi körök-
ben is.

Budapestre való visszatérése után Victor Babeš
1886-ban megírta a Bakteriológia rövid tankönyvét.
Mûve nem csupán az elsî magyar nyelvû bakteriológi-
ai kézikönyv, hanem világviszonylatban is az elsîk kö-
zött számon tartott eredeti alkotás. Ez a könyv volt
Babeš budapesti munkásságának csúcspontja, amit
talán csak a róla elnevezett egysejtû kórokozók
(Babesiák) felfedezése haladott meg.

Budapesti tevékenységének utolsó évében, 1886-
ban, a kormányzat megbízásából Hîgyes Endrével
együtt a világ harmadik, veszettséget gyógyító Pasteur
Intézetét alapozták meg a magyar fîvárosban.

Babeš tevékenységének budapesti korszaka (1877-
1887) tudományos szempontból bámulatos volt, ered-
ményeit terjedelmes orvosi mûvekben méltatták. Ez
idî alatt 58 munkát írt, s ezek nem foglalják magukba a
románul és magyarul írt rövid bírálatokat, a különféle
egyesületekben tartott elîadásokat, állásfoglalásokat,
sît a sajtóban közölt összefoglaló cikkeket sem. Mun-
kái közül huszonhat magyarul jelent meg az Orvosi He-
tilapban.

Babeš élénk tevékenységet fejtett ki társadalmi té-
ren is. Ô volt a magyar fîváros orvosi életének egyik
legtevékenyebb személyisége. Rendszeresen jelen
volt az orvosok egyesületének ülésein, a Magyar orvo-
sok és természetvizsgálók kongresszusán, a Termé-
szettudományi Társulat összejövetelein. E társulatok-
ban közléseket tett, elîadásokat tartott és részt vett a
különféle orvosi kérdések megvitatásában. Babeš az
orvosi és természettudományi ismeretek terjesztésén
is fáradozott. Ez a tevékenysége népszerûsítî újság-
cikkekben és füzetekben látott napvilágot.

Babeš orvosi ismereteit a köz szolgálatába állította.
Tudományos és haladó társadalmi tevékenysége
nagyszerûen megnyilvánult a hírhedt tiszaeszlári ritu-
ális gyilkossági perben való részvételével. 1883-ban a
liberalizmus és demokrácia ellen új harcba induló re-
akció egész Európában hatalmas tömegeket uszító an-
tiszemita hullámot indít el. Ez késîbb Franciaország-
ban a Dreyfus-perben tetîzött. Az egyik elsî világra-
szóló akciója azonban itt nálunk, a tiszaeszlári „vér-
vád” volt. Kieszelîi egy középkori babonás hiedelmet
újítottak fel, hogy a zsidók az ünnepi pászkájukhoz
megölnek egy keresztény szûz leányt, és annak a vérét
keverik a tésztába. A XIX. század végsî negyedében ezt
a képtelenséget el lehetett hitetni tömegekkel, sît bí-
rósági vád tárgyává tenni, amikor Tiszaeszláron eltûnt
egy 14 éves cselédlány (akirîl idîvel kiderült, hogy a
Tiszába fulladt). A gyorsan terjedî, minden igazságot
nélkülözî vérvád szerint a lányt a zsidók ölték meg ri-
tuális okokból. A híresztelés országos hisztériát kel-

tett: több településen lincshangulat fenyegette a zsi-
dó lakosságot, egyes országgyûlési képviselîk kor-
mányintézkedéseket sürgettek. A nyomozás során
több tiszaeszlári zsidó férfit gyanúsítottként vettek
îrizetbe. Világraszóló per lett belîle. A kezdeménye-
zîk olyan terrorhangulatot akartak teremteni, hogy
senki még védelmükre se merjen kelni. Eötvös Károly
író és jogász, mégis vállalta a védelmet. A vád elindítói
mindent elkövettek, hogy bebizonyítsák a koholt vád
megalapozottságát és a vádlottak bûnösségét. Ennek
eléréséhez hamis törvényszéki orvostani szakvéle-
ményre támaszkodtak. Magyarország haladó erîi a
szégyenteljes per azonnali megszüntetését követelték.
Minthogy a pert nem sikerült megakadályozni, Eötvös
Károly arra törekedett, hogy beigazolja a vád alapta-
lanságát. Eötvösnek egy nagy tapasztalatú és széles
látókörû kórbonctani orvosra volt szüksége, ezért
Babešhez fordult, aki azonnal, minden feltétel nélkül
elfogadta a nehéz és felelîsségteljes feladatot. Ellen-
szakértîi véleményében Babeš egy sereg hatásos,
megdönthetetlen érvet sorakoztatott fel, amelyet a vé-
delem sikerrel használt, és ezzel elîsegítette a hazug
vád összeomlását. A vádlottakat felmentették a közép-
kori vérvád alól. Eötvös Károly „A nagy per” (1904) cí-
mû híres munkájából is kitûnik Babeš meghatározó
szerepe.

Victor Babešnek budapesti tevékenysége Bukarest-
be költözésével, 1887-ben ért véget. A román par-

lament hívta meg és nevezte ki a bukaresti egyetem
bakteriológia-és kórbonctan professzorává. 1889-ben
véglegesen lemondott pesti állásáról. Az Orvosi Heti-
lapban közzétett nyilatkozatában köszönetet mondott
mindazoknak, akik magyarországi évei alatt támogat-
ták. Orvoskollégái megértéssel fogadták bukaresti kül-
detését, és îszintén sajnálták távozását. Egy aláírás
nélkül megjelent cikk szerzîje (Orvosi Hetilap
1887/33.) a következîket írta: „Babeš tanár a meghí-
vást elfogadta s a minisztériumtól szabadságot kért.
Sajnáljuk távozását egyetemünkrîl, de rossznéven
nem vehetjük neki, hogy a munkásságának oly szép
tért nyitó, s amellett anyagilag is elînyös megbízást el
nem utasította. Sajnáljuk Babeš tanár távozását, mert
jeles készültségû, szorgalmas, a bacteriológia terén
pedig ez idî szerint legtevékenyebb szakemberünk
volt, s azon mozgató és elîretörekvî szellemtîl átha-
tottnak látszott, mely nélkül, bármily jól legyenek is
felszerelve az intézetek, a tudomány pang s elîbb-
vitele nem várható. Nem akarjuk pedig rossz néven
venni távozását azért, mert egyetemünk lévén csak ke-
vés és annyi sok más szükségünk, oly eszközöket, mint
amilyeneket a román kormány helyezett számára kilá-
tásba, ez idî szerint rendelkezésére nem bocsátha-
tunk; î pedig, lehet nem minden alap nélkül tarthatott
attól, hogy ha az életének a munkára leginkább képes
korában tudományának kiható mívelésére kínálkozó
alkalmat elszalasztja, ahhoz vagy csak igen késîn fog
jutni, vagy attól végképpen is elesni. Egyébiránt min-
denestre örvendetes tény, hogy a budapesti egyetem
növendéke ily fontos misszióval megtiszteltet, s örülni
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fogunk neki, ha a munkaköre és annak eredményei
iránt táplált reményei teljesülnek és sikerülni fog neki,
habár egyelîre legalább idegen országban is, az orvosi
tudományt mindnyájunk hasznára búvárlataival gya-
rapítani.”

Bukaresti tevékenységének mintegy négy évtizede
alatt Babeš tehetségét és munkásságát a román or-
vostudomány fejlîdésének szentelte. A vezetése alatt
álló kórtani és bakteriológiai intézetben sokoldalú ku-
tató, oktató és gyakorlati munka folyt. î alapította
meg az anatómiai társaságot, amely a romániai kísér-
letezî tudomány egyik legrangosabb fórumává vált.
1889-ben elindította intézete külföldön is visszhangra
talált közlönyét, az Analele Institutului de Patologie ši
Bacteriologie din Bucurešti-et, hosszú idîre szerkesz-
tîje lett a România medicalã címû folyóiratnak, s
1896-ban több más román tudóssal közösen megala-
pította a Párizsban megjelenî Archives des scienses
médicales-t. Babeš sokoldalú eredményeinek elisme-
réseként 1895-ben tagjává választotta a Román Tudo-
mányos Akadémia, de tagja volt a párizsi orvosi akadé-
miának is.

Erdélynek Romániával való egyesülését követîen,
1919-ben, Babeš Kolozsvárra sietett, hogy egyik

újjászervezîje legyen az új román egyetemnek (amely
ma Bolyai János neve mellett az övét is viseli). Az idîs
tudós néhány hónapig oktatott Kolozsvárott, és de-
mokratikus hitét mi sem bizonyítja hívebben, mint az,
hogy a románul még nem tudó magyar hallgatóinak
készségesen demonstrált az anyanyelvükön.

Victor Babeš élete végéig a magyar nép îszinte ba-
rátja maradt. Felesége, Torma Jozefa magyar, Torma
Károly – az ismert régész, a római jog professzora – lá-
nya, volt. Victor Babeš egyik legbensîségesebb mun-

katársa a Budapestrîl a román fîvárosba áttelepedett
Lepp Márton Károly volt. A magyar tudományos élet
szereplîi és Babeš viszonyára a megértés volt a jel-
lemzî. A Pester Llyod 1901-ben igen meleg hangú
cikkben méltatta a Babeš vezette bukaresti intézet
munkásságát. 1907-ben a budapesti Orvosi Egyesület
Victor Babešt tiszteletbeli tagjává választotta. A ro-
mán tudós levélben köszönte meg a megtiszteltetést,
amely – mint írja – annál inkább meghatotta, mivel
méltányolja a pesti orvosi egylet igényességét és kivá-
ló szakértelmét, „fîleg azonban, minthogy tagjai min-
dig kiváló barátságot és jó indulatot tanúsítottak irá-
nyomban”.

Victor Babeš lételeme a munka volt. Nyugdíjaztatá-
sa után alig egy hónappal, 1926. október 19-én, 72
éves korában egy szívinfarktus vetett véget a nagy ro-
mán tudós életének.

Victor Babeš nemcsak kutatással és oktatással fog-
lalkozott. A Babeš család több tagjához hasonlóan po-
litikai, kulturális, egyházügyi és szociális kérdések is
foglalkoztatták. E területeken is igyekezett maradan-
dót alkotni.
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