
Blatt Nicolae 
(în maghiară - Miklós Blatt, în germană Nikolaus Blatt , n. 24 iunie 1890, Pinticul Românesc, 
Transilvania – d. 15 April 1965, Frankfurt pe Main, Germania)  

Medic oftalmolog, chirurg și cercetător, originar din Transilvania  

Nicolae Blatt s-a născut într-o familie de evrei maghiarofoni, la Pinticul Românesc, în 
vecinătatea orașului Dej, în Transilvania, care pe vremea aceea aparținea Imperiului Austro-
Ungar. A fost mai târziu botezat în religia creștină luterană. Părinții lui, Iacob Blatt (de 
profesie avocat) și Bertha Blatt, fratele și două surori ale sale au murit la Auschwitz, unde au 
fost deportați în timpul Holocaustului. 

Blatt a contribuit la domeniul oftalmologiei cu numeroase cercetări și circa 400 de scrieri - 
articole publicate în reviste de specialitate din țară și de peste hotare, manuale, monografii. 
In 1931, Blatt a fost numit oftalmolog oficial al Curții Regale Române, poziție pe care a 
deținut-o până în 1947 când monarhia a fost abolită de regimul comunist. În timpul celui de al 
doilea război mondial și ai regimului antonescian, el a ajutat-o pe Regina mamă Elena în 
salvarea multor familii evreiești de la pericolul deportării în lagăre de concentrare. În 1948 
Blatt a înfințat prima revistă românească de oftalmologie 

După război, Blatt a fost profesor universitar - șeful Clinicii și al Laboratoarelor de 
Oftalmologie la Universitatea Victor Babeș din Cluj, care se afla atunci la Timișoara, și șeful 
Departamentului de Oftalmologie la Institutul de Specializare și Perfecționare a Medicilor, din 
cadrul Universității de Medicină Carol Davila din București. A fost un pionier în cercetări 
asupra trahomului, cataractei congenitale, al extracțiilor de cataractă extracapsulară, a 
transplantelor de cornee și strabismului.  

În anii regimului comunist a fost prigonit sub pretextul relațiilor din trecut cu familia regală, al 
vederilor sale științifice și politice. După ce a înființat Revista de Oftalmologie la București în 
1949, a fost atacat ca “trădător și dușman al glorioasei Republici Populare Romîne”[1], pentru 
"ploconire în fața Occidentului"[2], ulterior a fost demis din universitate și împiedicat să-și 
practice specialitatea în spitale, iar după 1958 a fost arestat și deținut în închisoare (1). A 
reușit să părăsească România în 1964. Ajuns în Occident, a fost numit profesor oaspete de 
oftalmologie, și i s-a pus la dispoziție un laborator de cercetări la Universitatea Goethe din 
Frankfurt am Main. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Nicolae_Blatt 

 


