
A bakteriológia kétségtelenül a múlt század 
nyolcvanas éveiben élte fénykorát. Ehhez pl. Fran
ciaországban Davaine és Bretonneau után Pasteur 
formátumú kutató zseninek kellett Jönnie, hogy 
aztán a kontinens, másik vezető hatalma, a porosz 
szellem jegyében egyesített Németország magának 
a tudományban is minél nagyobb teret követeljen. 
Tegyük hozzá: fényes sikerrel. A wolsteini körzet
ből kikerült Róbert Koch 1882-ben páratlan preci
zitással ismertette a tuberkulózis nehezen festhető 
kórokozóját, amelyre furcsamód a patológia pápá
ja, R. Virchow, a német medicina akkori legna
gyobb tekintélye idegenebbül nézett, mint a pári
zsi patomorfológus Cornil, aki pedig a francia tu
domány renoméját vélte általa veszélyeztetettnek. 
Amikor 1883. nyarán Egyiptomban, a Nílus del
tájánál megjelent a rettegett ázsiai kolera, a fá
raók kései helytartó utóda Franciaországhoz és 
Németországhoz fordult segítségért. Párizsból Pas
teur két legtehetségesebb tanítványa: Roux és 
Thuillier indult „bacillusvadászatra", amelynek az 
utóbbi rövidesen maga is áldozata lett. A berlini 
bizottság két delegáltja-: R. Koch és Georg Gaffky, 
ha feltesszük is, hogy Thuiller életben marad és 
nem szűnik meg hirtelen a járvány, akkor is 
egyenlőtlen küzdelmet ígért; Koch szívósságát és 
kialakult rutinját Roux, még ha mégoly zseniális, 
akkor is képtelen lett volna ellensúlyozni. Koch 
már Egyiptomban meggyőződött a kolera kommá-
bacillusának specifikus kórokozó szerepéről, de a 
kővetkező évben Kalkuttába hajózott, hogy az en-
démia helyszínén kapja lencsevégre a vi'briókat. Így 
lett 1884% az 1882-höz hasonló jelentőségű, miután 
Koch a kolerában elhaltak beleiben mindig megta
lálta a „gyanús" komma-bacillust, a betegek rizsié
szerű széklejében szintén, végül a víztartályok 
szennyes vizében, amelyből a páriák fertőződnek, 
s vibriók biológiai természete matematikai pon
tossággal megfelelt a Koch-féle posztulátumoknak. 

Az indiai sikeres expedíció után Koch legköze
lebbi munkatársa, G. Gaffky, aki ott volt mestere 
mellett Alexandriában, 1884 nyarán elkülönítette 
a hastífusz kórokozóját az Eberth-féle bacillusok-
tól. Lépdarabkából sikerült a bacillusokat sterili
zált burgonyaszeleten kitenyésztem. Boncolásnál 
megtalálta a belek Peyer-féle lemezeiben, a bél
rendszer nyirokmirigyeiben, továbbá a-tüdőben és 
a vesében. A tífuszbacillus (mai nevén Salmonella 
typhi) elkülönítése tehát Gaffky érdeme. S hogy 
a Koch-iskola sikere e nevezetes évben teljes le
gyen, Friedrich Lőffler felismerte a Diphtheritís 
kórokozóját (mai nevén Corynebacterium diphte-
riae), továbbá, hogy a betegség • bizonyos mérgező 
anyagok jelenlétéhez kötött. A veszélyes pálcikák 
főleg az álhártyák legrégebben kialakult zónáiban 
találhatók, kísérleti állatoknak befecskendezve a 
szövetekben fehéres és véres izzadmány, diffúz vi-
zenyő keletkezik, következésképpen a tengeri ma
lacok vagy apró szárnyasok (különösen a fiatalok) 
elpusztulnak. 

A kolera, a hastífusz, és a diftéria kórokozói

nak rejtélye tehát megoldódott a tudományos világ 
megkönnyebülésére, s a francia bakteriológia fél
tékenységére. Ám a párbaj végül sportszerűnek 
bizonyult. Igaz, 1884 a Koch-iskola nagy esztende
je volt, de patológus és bakteriológus kollaboráció-
jából szintetikus mű németül, még nem született, 
s itt sejtette meg a nagy lehetőséget a párizsi Ho-
tel-Dieu Kórház kórbonenoka, André Cornil, hogy 
egy bakteriológiai atlasz megszerkesztésével fékez
ze a felboruló egyensúlyt. 

Az atlasz 1885-ben jelent meg, teljes címe: 
Les bactéries et leur rőle dans Vanatomie et Vhis-
tologie pathologiques des maladies infectieuses, 
vagyis: a baktériumok és szerepük a fertőző be
tegségek anatómiájában és kórszövettanában. A 
jeles és úttörő munka megjelenésében közvetve mi 
is érdekeltek vagyunk. Cornil professzor ugyanis 
az éppen mellette dolgozó V. Babest választotta 
szerzőtársául, akinek neve alatt még az olvasható: 
„agrévé á FUniversité de Budapest", vagyis a bu
dapesti Egyetem habilitált tanára. Cornil és Babes 
együttműködésének voltak tudományos előzmé
nyei; különösen 1883-ban publikáltak közösen ta
nulmányt az igen illusztris francia szakfolyóira
tokban, pl. az Arch. de physiologie norm. et path. 
hasábjain. Az, hogy Róbert Koch és Rudolf Vir
chow között nem volt valami „szívélyes" a viszony, 
jól jött Párizsnak. Elképzelhető, hasonló tárgykör
ben milyen teljesítményre lett volna képes a Koch 
—Virchow virtuális szerzőpár.' 

Visszatérve a baktériumok morfológiai felosz- / ~ \ 
fására és ábrázolására, kétségtelenül a boroszlói ^HP-I 
Cohn professzor, a neves botanikus már korábban ,"—, 
megkülönböztetett micro-, sphaer'o-, desmo- és spi- 837 
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Babes ajánlása Gebhardt Lajos tanárnak 

robaktériumokat, ám ez a szisztéma nem alkalmas 
emberre patogén bacilusok rendszerező elvű ' is
mertetésére. E tekintetben első a Cornil—Babes-
féle bakteriológiai atlasz, amelynek külön érdeme, 
hogy nem provokálhat az egyes baktér iumok fel
fedezésénél prioritási vi tákat , mer t legfőbb felada
tának a szakszerű leírást és a plasztikus ábrázolást 
tekintet te . Az atlasz 27 kromatolitográfiás oldalán 
valamennyi általuk ismert és1 elismert patogén 
baktér iumot ábrázolja. Elsőként a lépfene (Char-
bon) kórokozóját ismerteti Davaine, Pas teur és 
Koch nevének említése nélkül. Igaz, a tuberkulózis 
ismertetése a legrészletesebb, négyoldalnyi szöveg 
és ugyanannyi ábra. Vagyis: a 27 oldalnyi szép 
színes lapból, amelyből a teljes összefoglalót, a ké t 
utolsó a tenyésztési eljárásokat ábrázolja, így a 
képek VÖ része a tbc.-vel foglalkozik. Koch nevé
nek említése nélkül. 

Idézzük szó szerint a XXII. oldalról: „A tüdő he
veny gümőlkórja embernél. Középen egy visszér ha
rántmetszete látható, melynek űrét nagyszámú ibaci-
lusoteat tartallmazó rosítonyaalvadék 'tölti ki. A fal ré
sze ép, míg egy másik része recézett és apró sejtekkel 
beszűrődött. Az edény fala közvetlen határos ia kötő
szövettel és a léghőlyagcsáklkal, melyek a gümős sar-
jadzás székhelyei. A tüdő íléghólyagcsái rostonyával 
és sajtosán széteső sejtekkel kitöltve. Ép hólyagosak 
(150-szeres nagyítás)." 

Érdekesmód a Diplococcus pneumoniae és a 
kolera vibrió leírása azonos oldalon található. Sőt, 
a Micrococcus te t ragenus de Koch az egyetlen, ahol 
a felfedező neve is szerepel. A Diplococcus és a 
Lieberkühn-mirigyek sejtjeiben található vibriók 
(une grandé quant i té de. vibrions) ábrázolása mai 
tankönyvekben is elmenne. Kissé más elrendezés
ben, de a szöveget és a szép színes ábrákat , melyek 
Babes irányításával készültek, a neves bakterioló-
gus, az 1886-ban magyarul megjelent t ankönyvé
ben (A bakteriológia rövid tankönyve, A Magyar 
Orvosi Könyvkiadó Társulat Könyvtára LII. köte
te) is átvette, igaz, itt má r „elárulja", hogy a fes

tést Ehrlich szerint végezte. A francia nyelvűben 
még nem említi. Ne higgyük azonban, hogy ez 
Koch a la boche (németként való) negligálása let t 
volna. A XVI. lapon olvashatjuk: „Culture du ba-
cille en virgule de Koch sur la gélatine", lejjebb 
„une culture des bacilles de la tuberculose u n cris-
tallisoir (d'aprés Koch) s tb." A tenyésztési eljárá
soknál csak Koch és Binkler neve olvasható fran
ciául. Anno 1885, Párizsban, másfél évtizeddel a 
verduni vereség után. Igaz, 1883-ban Roux azt ír
ta Egyiptomból Pas teurnak Thuillier halá lakor : 
„Koch úr és munkatársai rögtön eljöttek, mihelyt 
a hír eljutott hozzájuk. Koszorúkat helyeztek a 
koporsóra és M. Koch részt vett a koporsó díszkí
séretében." Pedig korábban a ké t órás levélbeli 
összetűzése, különösen a lépfene körül, olykor a 
becsmérlő hangnemet sem nélkülözte, Cornil és 
Babes szép példáját szolgáltatta, hogy a tudomány 
nem t ű r személyeskedést. Egyébként is az 1884-es 
„német év" u tán 1885-ben Pas teur a tudományos 
akadémiánál bejelentette a veszettség elleni oltás 
kidolgozásának sikerét, megjelent a Cornil—Babes-
atlasz, így helyrebillent a francia—néniét „egyen
súly". 

Az atlaszról az Orvosi Hetilap 1885. június 
21-i száma részletes recenziót közölt. A szigorú 
szöveg anonim szerzője véleményünk szerint Per
tik Ottó professzor lehetett . Babes i ránt i elfogult
sága ar ra enged következtetni . Az előző évfolyam
ban (1884) azt írta Babes diplococcusáról, hogy 
„vagy optikai csalódáson alapuló személyes illu-
sio, vagy műte rmény az eredmény". Annál való
színűbb, mer t Per t ik 1885 első felében Strasbourg 
egyetemén De Bary professzor laboratór iumában 
folytatott bakteriológiai tanulmányokat . Heinrich 
Anton De Bary, miként Du Bois-Reymond, elné
metesedett francia korának legkiválóbb mikológu-
sa volt, aki Gruby Dávid és Remák kísérletei u tán 
sikerrel, tenyésztette ki laboratór iumában a dermo-
fitákat. Az előbb Recklinghausen, majd De Bary 
mellett dolgozó patológus Per t ik nem tudni , miér t 
tanúsí tot t oly kevés megértést Babes minden ké t 
séget kizáró eredményei i ránt . Pedig mindket tő 
Markusovszky, Hőgyes és Korányi Frigyes ked
vence volt, sőt, Babes Korányi laboratór iumában 
muta t ta ki Albert Frankéitól függetlenül a Pneu-
mococcus tüdőgyulladást okozó szerepét. 

Csábító lehetne az analógia, ahogy Virchow 
viszonyult Koch bakteriológiai munkásságához. 
Csábító, de erőltetett, mer t Per t ik otthonosan 
mozgott a bakteriológiában, nemcsák stúdiumai, 
hanem az 1884. évi bírálata is azt bizonyítja. Ott
honos, de elfogult, ami nem r i tka jelenség, s t i tka 
az emberi természet sokféleségében rejlik. A Cor
nil—Babes szerzőpár korrektsége a nagy rivális 
német bakteriológia i ránt inkább szabályt erősí
tő kivétel. Ha a névtelen recenzor valóban Pert ik, 
akkor viszont örvendetesen enyhült szigora az elő
ző évihez képest. Az elismeréssel sem fukarkodik. 
„A m u n k a azon hiányok mellett is, melyeket meg
jelöltünk, mindeneset re kiváló szorgalom és gaz
dag tapasztalat te rméke és a fertőző-betegségek 
kórboncztanát, illetőleg kórszövettanát eddig nem 
ért kiterjedésben tárgyalja." 



Az atlasz képanyagát Babes az 1886-ban Bu
dapesten magyarul megjelent tankönyvébe is át
vette. Joggal, mer t saját „tollaival ékeskedett". A 
„Les bactéries . . ." 1886-ban ismét megjelent, min
den változtatás nélkül, ami a könyv sikerének bi
zonyítéka. A harmadik kiadás 1890-ben kerül t ki, 
ugyancsak Félix Alcan párizsi nyomdájából, de 
ekkorra m á r 1200 oldalas mű lett belőle. Üj címe: 
„Les bactéries et leur rőle dans Vétiologie, Vana-
tomie et Vhistologie pathologiques des maladies in-
fectieuses." Mikroszkópos és makroszkópos ábrá
kat egyaránt tartalmaz. A 2. kötet 23. oldalának 
alaján örömmel olvashatjuk a lábjegyzetben: „Ko
rányi et Babes (Orvosi Hetilap, n. 12, 14, 1884)". A 
másik oldalon a szövegben: „Kous croyons avec 
Jürgensen, Mendelssohn, Purjesz . . . " (Jürgensennel, 
Mendelssohnal, Purjeszszel együtt h i s s z ü k . . . " 
Vagyis azzal, hogy Babes Bukares tbe költözött, 
még nem lett „hűt len" Budapesthez. Magyar ta 
nár társai t szívesen idézi. A takony kórnál „L'un de 
nous avait, de premier, décrit les bacilles de la 
morve dans une communication faite le 25 janvier 
1881 á la Société royale de Budapest, en commun 
avec H a v a s . . . " , azaz: egyikünk muta t t a be első
ként, egy előadásban 1881. j anuár 25-én a Buda
pesti Királyi Egyesületben a takonykor bacilusát 
Havassal közösen. 

Érdekes, hogy Weigert u tán a Variola kóroko
zójának a micrococcus pyogenes aureust tar tot ták, 

bár Babes szerint (nagyon helytállóan) ezek má
sodlagos fertőződések, a „betegséget előidéző vírus 
még ismeretlen." A Poxvírus variolae az akkori 
mikroszkópok lencséje alatt még lá thata t lan m a 
radt. 

Nem feladatunk a „Les bactéries" . . . további 
ismertetése. Egy évszázaddal első kiadása u tán el
mondhat juk, hogy mérföldkő a bakteriológia tör
ténetében. Hála Cornil professzornak, aki Pas teur 
bűvöletében is bátorkodott maga mellé venni szer
zőtársul egy Keletről jöt t bakteriológust. És Babes 
Victor, akkor még budapesti magántanár , méltó
nak bizonyult a nagy feladat megoldására. 
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