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Ki volt a magyar Jenner?
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Orvostörténeti közhely, hogy az elsı tudatos, orvos általi vakcinációt 1796. május 14-én 
Edward Jenner végezte Angliában. Módszere, miután azt 1798-ban ’An Inquiry into the 
Causes and Effects of the Variolae Vaccinae’ címmel írásban is közkinccsé tette, a 
századfordulón került át a szárazföldre. 1799-ben a német területek, beleértve a Habsburg 
Birodalmat is, 1800-ban Itália, 1801-ben Oroszország, Dánia, Svédország, és Franciaország 
orvosai kezdték el a vakcinálást.2 

Ki és mikor oltott elıször a Jenner-féle módszerrel Magyarországon, azaz ki volt a 
„magyar Jenner”? Orvostörténet-írásunk mindmáig nem tudott egységes és minden kétséget 
kizáró választ adni a fenti kérdésekre. Magyary-Kossa 1929-ben – a források megadása nélkül 
– Hell János Sopron megyei és Riegler Békés megyei fıorvosokat tekinti „ezen áldást hozó 
kis mőtét legelsı propagálói”-nak. Szerinte a két fıorvos már 1799-ben vakcinált.3 Hét évvel 
késıbb Gyıry Tibor vitába szállt ezzel az állítással, és Linzbauerra hivatkozva valószínősíti, 
hogy az Esztergom megyei fıorvos, Lenhossék Mihály Ignác (1773–1840) mind Hellt, mind 
Rieglert megelızte a vakcinálásban.4 Gortvay György nem foglal állást az elıbbi kettı 
vitájában, inkább egy új személyt vél „a himlıoltás magyar bevezetıjének”: Bene Ferencet 
(1775–1858). Pontos dátumot ı sem közöl, Lenhossék 1829-es könyvére hivatkozva azonban 
úgy véli, hogy „nálunk már 1799–1801 között sok ezer oltás történt”.5 

Nem visz közelebb a pontos válaszhoz Rakitta Alajos sem, aki a Jenner-féle oltás 50. 
évfordulójának évében, 1846-ban orvosi disszertációt írt a himlıoltás történetérıl. 
 

„Azon lelkesedésnél fogva, mellyel fogadtatott a himlıoltási ügy, nem engedi 
meghatározni, ki volt az elsı, a ki megkísértette Magyarországban a himlı oltást, 
annyi bizonyos, hogy már 1799-ben tétettek apróbb próbatételek, 1800 és 1801-ben 
már több ezer gyermekek részesültek a himlıoltásban” 

 
– közli sommásan, a forrás megadása nélkül.6 Rakitta szerint Bene „elsı vala Pesten, aki 
1801-ben augustus 27-én intézte az elsı himlıoltást”. Öt év múltán, 1851-ben Gebhardt 
Ferenc az Akadémián tartott elıadásában e dátumra hivatkozva már „honunk Jenneré”-nek 
nevezi Benét,7 azt sugallva ezzel, hogy Magyarországon Bene Ferenc végezte az elsı 
vakcinációt 1801 augusztus 27-én (Gebhardt – tévesen – augusztus 17-ét ír). Mind a már 
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idézett Gortvay, mind az elsı pest-budai himlıoltás történetét feldolgozó Friedrich Ildikó8 
ennél visszafogottabb: mindketten csupán a Pesten végzett vakcinálásban tekintik 
példaadónak Bene Ferencet. 

A „magyar Jenner” kiléte utáni nyomozásunkat a már többször említett Bene Ferencnél 
érdemes elkezdeni. 1802-ben kiadott ’Rövid oktatás’-ában9 ugyanis a kortárs hitelességével ad 
támpontot az elsı magyarországi vakcináció idıpontjához: 
 

„Mihelyst Bétsben több szerentsés próbáit ki hirdette vala híres De Carro… azonnal 
igyekeztek a Magyar Orvosok is ezen leghasznosabb találmányt Magyar Országba 
által hozni”.10 

 
Jean de Carro elıször 1799. május 10-én oltotta be saját fiát, majd két hónap múltán a valódi 
himlı inokulálásával bizonyította be a gyermek védettségét. Csak miután meggyızıdött a 
vakcináció hatásosságáról, mert más gyermekeket is beoltani, illetve más orvosoknak is 
oltóanyagot küldeni – 1799 júliusának vége felé. Amennyiben tehát elfogadjuk Bene állítását, 
a magyar orvosok leghamarabb 1799 nyarán vakcinálhattak. 

E ponton érdemes kitérni Gyıry azon feltevésére, hogy Lenhossék Esztergom megyei 
fıorvosként már „1799 elején” megkezdhette az oltást, hiszen – véli Gyıry – a tiszti fıorvosi 
jelentését a Helytartótanács már 1799. április 6-án tárgyalta. Gyıry azonban felületesen 
olvasta el a Linzbauer által közzétett helytartótanácsi körrendeletet. Egyrészt ebben egyszer 
sem említik Lenhossék nevét, másrészt a rendelet az „inoculatio”-val, és nem a vakcinációval 
véghez vitt sikeres kísérletekre hivatkozik. Hasonlóan vélekedik Duka-Zólyomi Norbert is, 
bár ı szintén Lenhossékot tekinti a jelentés szerzıjének.11 Lenhossékot azonban csak 1799. 
augusztus 16-án avatták orvosdoktorrá a pesti fakultáson,12 s bár nem kizárt, hogy még 
ugyanabban az évben megválasztották ıt Esztergom megye fıorvosává,13 az azonban nem 
valószínő, hogy már avatása elıtt fıorvosi jelentést nyújtott volna be a Helytartótanácshoz. A 
szóban forgó, a variolációt, azaz az inokulációt dicsérı jelentést minden bizonnyal az a 
Schmid József nyújtotta be, aki Decsy Almanakjai szerint már 1794-ben Esztergom megye 
fıorvosa.14 Schmid(t) szerzıségét támasztja alá az az Esztergomból 1799. február 20-án 
keltezett levél is, amely a ’Magyar Kurír’ olvasóinak tudtul adja, hogy „néhány esztendıktıl 
fogva a mi Orvos Doktoraink is el kezdették a himlı bé oltását”, illetve hogy a „Vármegyei 
rendes orvos Schmidt úr” most is olt Szıny és Búcs15 helységekben.16 
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Gyıryt bizonyára az vezette félre, hogy a rendszeretı Linzbauer pontatlan címet adott a 
helytartótanácsi rendeletnek: nem tett különbséget a varioláció (inokuláció) és a vakcináció 
között, pontosabban a kettıt összevonta „inoculatio vaccinae” címen.17 E pontatlanság más 
szerzıknél is elıfordul, pl. Dadaynál,18 aki „variola-oltás” alatt hol a vakcinációt, hol a 
variolációt érti. 

Leszögezhetjük tehát, hogy a Helytartótanács 1799. május 21-én keltezett 12310. számú 
rendelete még a Jenner elıtti módszert, vagyis az inokulációt (variolációt) ajánlotta a 
megyéknek kipróbálásra. Ugyanezt a módszert propagálta Bene Ferenc ’A himlı veszedelmei 
ellen való oktatás’ c. könyvecskéje is,19 melyet a Helytartótanács 1800. november 25-én 
kiadott rendeletéhez csatolva valamennyi megye megkapott. 

A jelenleg rendelkezésünkre álló forrásanyagban nem találtunk utalást arra, hogy 
Magyarországon 1799-ben vagy 1800-ban történt volna kísérlet a tehénhimlı beoltására. A 
Jenner-féle módszer propagálása, annak hirdetése, hogy az új módszer biztonságosabb és 
hatásosabb azonban már 1800-ban megkezdıdött a korabeli médiában. A kor egyetlen magyar 
nyelvő lapja, a Bécsben hetente kétszer megjelenı ’Magyar Kurír’ már 1800. szeptember 5-én 
részletesen ismerteti Jenner felfedezését, hangsúlyozva, hogy a tehénhimlıvel való beoltás 
 

„azon módon szokott végbe menni, mint az ember testébıl költsönzött himlıvel való 
bé- oltás, de sokkal könnyebben ki állják azt a betegek, mint ezt, és semmi azzal járó 
symptomák nem ártalmasak”.20 

 
A ’Magyar Kurír’ és két német nyelvő „társa”, a pozsonyi és a pest-budai újság 1801-es 

évfolyamai nyújtanak segítséget a címben feltett kérdés megválaszolásához is. 
Elgondolkodtató, hogy nagy orvostörténész elıdeink nem figyeltek fel a korabeli lapokban 
rejlı értékes orvostörténeti adalékokra, mint pl. a ’Magyar Kurír’-nak a himlıoltás 
propagálásában és az elsı vakcinációs kísérletek dokumentálásában betöltött szerepére.21 Az 
orvosdoktor Decsy Sámuel által szerkesztett ’Magyar Kurír’-t idézzük: 
 

„A múlt 1801-ik esztendıben, april 14-én, és így egész hazánkban legelsıbben és 
legkorábban, Titt. Hell Nepomok János Úr tette meg a dologban az elsı próbát”.22 

 
E híradás csupán megerısítése annak az 1801. július 20-án Sopronból keltezett tudósításnak, 
amely leszögezi, hogy „Nehány hólnapoktól fogva már mi nálunk is sok gyermekbe bé 
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oltatott a tehén himlı, két idevaló Orvos Doktorok, úgymint ezen N. Vármegye rendes 
Physicussa Hell Nepomok János és Doct. Pellegrini József Urak által igen szerentsésen”.23 

Csatkai Endre Sopron megye 1801-es jegyzıkönyvében nem talált utalást a tehénhimlı-
oltásra, viszont a ’Magyar Kurír’ általa is idézett tudósításaira hivatkozva ı is úgy véli, hogy 
Hell prioritásához nem fér kétség.24 Hell és Pellegrini 1801 áprilisi vakcinálásának tényét 
támasztja alá De Carro is, aki az 1801. május végén megjelent könyvében, a 220. oldalon a 
Bécsen kívül és az ı általa küldött matériával oltók között említi „Pellegrini und Hell zu 
Odenburg in Ungarn” doktorokat is.25 A soproni sikeres vakcinálásról számol be egy 1801. 
május 18-án keltezett tudósítás a pozsonyi újság hasábjain is.26 

A Gyıry által Lenhosséknak ítélt prioritást egyébként maga Lenhossék „cáfolja meg” a 
pest-budai lapban, ahol beszámol az 1801 októberében véghezvitt esztergomi oltásairól.27 
Személyesen utazott fel Pestre magával víve egy fiút, hogy annak karján „szállíthassa” az 
oltóanyagot Esztergomba – errıl Bene is megemlékezik 1802-ben.28 Benének ugyanebben az 
írásában tisztázódik Riegler (Rigler) szerepe is. A Békés megyei fıorvos csak 1802 
januárjában jelent meg Pesten oltóanyagért – így a Magyary-Kossa által neki (is) ítélt elsıség 
megkérdıjelezhetı. Egyébként Riegler utóda, a Gortvay által is emlegetett Tormási Lajos is 
az 1802-es évet tekintette a Békés megyei vakcináció elsı évének.29 

Bene Ferenc becsületére legyen mondva, hogy sem az 1802-es ’Rövid oktatás’-ában, 
sem a fentebb idézett írásában nem vindikálja magának az elsı magyar vakcináló dicsıségét. 
Bizonyára tiltakozott a Gebhardt által neki adományozott „honunk Jennere” cím miatt is, 
hiszen nemhogy Magyarországon, de még Pesten sem ı volt az elsı tehénhimlıt oltó orvos. A 
pest-budai lap tanúsága szerint ugyanis még Pesten is megelızte ıt Stáhly György, a kitőnı 
katonasebész és szemorvos, aki 1801 tavaszán az Adriai-tengerparton dúló szifiliszjárványt 
igyekezett felszámolni. Június végén azonban rövid idıre újra Pestre jön, ahol nemcsak 47 
szemmőtétet végez el, hanem a minden évben szokásos himlıoltásokat is, sıt „auch die neue 
Impfungs-Methode mit Kuhpocken Materie angefürt”.30 Stáhly érdemeit Bene is elismerte, 
hiszen amikor ’Rövid oktatás’-ában felsorolja a Pesten már oltó orvosokat, az elsı helyen 
„Stáhli” nevét említi. 

A korabeli sajtó- és könyvtermés dokumentumai alapján tehát a legnagyobb 
valószínőséggel kijelenthetjük, hogy Magyarországon tehénhimlıvel elıször Sopronban 
oltottak 1801. április 14-én. A „magyar Jenner” címet Hell János és Pellegrini József doktorok 
érdemlik meg. 
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lajstromos elıadása. In: A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Temesváratt tartott negyedik nagy-
gyülésének munkálatai. Pesten, 1844. Trattner-Károlyi. p. 23. 

30 Vereinigte Ofner und Pesther Zeitung, 1801. No. 53. 



A vakcináció úttörıi a Felvidéken 

 
Tudva, hogy a tehénhimlı-matéria útja Sopronba és Pestre Bécsen át vezetett, jogosan merül a 
kérdés: vajon a Bécs tıszomszédságában található Pozsony orvosai nem elızték-e meg a többi 
magyar orvost a vakcináció alkalmazásában? Tekintsük át ezért a vakcinálás hıskorát a 
Felvidéken is. A jelenlegi kutatási eredmények arra engednek következtetni, hogy az elsı 
tehénhimlı-oltásra csak a soproni után, 1801 májusában került sor. A szegedi születéső 
Schönbauer Mihály,31 Balassa gróf háziorvosa, a gróf éberhárdi32 uradalmában az ottani 
jobbágyok gyermekein „tett próbát”. A hat beoltott gyermekbıl ötnél volt sikeres az oltás. Az 
oltásról 19 soros hír jelent meg a ’Pressburger Zeitung’ 1801. június 9-i számának címoldalán. 

A tudósítás ismeretlen szerzıje kiemeli azt a tényt, hogy egy új, a „felvilágosult 
Európában” terjedı módszerrıl van szó, amely a beoltottat védi a természetes himlı ellen. A 
pozsonyi újság ugyanezen száma megjelentetett egy apró, Sopronból keltezett hírt is: 
Széchényi Ferenc gróf háziorvosa, Kiss József (1765–1830) sikeresen vakcinált Ezintendorf-
ban. Éppen e 45. számhoz kapcsolt toldalékban indul egy sorozat ’Ueber das Enimpfen der 
Kuhpocken, von Paul Kolbani, Doktor und praktischer Arzt in Pressburg’ (A tehénhimlı 
beoltásáról, doktor Kolbányi Pál pozsonyi gyakorló orvostól) címmel. A sorozat tehát 1801. 
június 9-én indult – vagyis egyike volt a Jenner felfedezését elsıként ismertetı magyarhoni, a 
nagyközönségnek szánt írásoknak (a legelsı a bécsi ’Magyar Kurír’-ban jelent meg 1800. 
szeptember 5-én). Kolbány a lap 45–50. számaihoz csatoltan hat részben ismerteti meg a lap 
olvasóit a himlıoltás felfedezésének történetével, leírja az új oltási módszer elınyeit és 
áttekintést nyújt a himlıoltás más országokbani elterjedtségérıl is. Bizonyára jómaga is oltott, 
hiszen az elınyök hangoztatásánál saját tapasztalatokra is hivatkozik. 

Schönbauer – és nyilván Kolbány is – csak pár gyermeket oltott be. Az elsı tömeges 
mérető, nyilvános oltás Huszty nevéhez főzıdik. A ruszti születéső Huszty Zakariás Teofil, a 
nagyszombati orvosi kar egyik legtehetségesebb végzettje, az orvosrendészet egyik korai 
szaktekintélye33 pozsonyi városi orvosként 1801. július 18-án és augusztus 5-én a város többi 
orvosával és seborvosával együtt 63 gyermeket oltott be. Az oltóanyagot a líceumi tanár Fábri 
gyermekeinek karjáról szerezték – a gyermekeket az 1801 májusától vakcináló gyıri Beke 
doktor oltotta be. A sikeres oltási akcióról Huszty számolt be Schedius Lajos (1768–1847) 
pesti német lapjában.34 Tudósításában említi a Schönbauer által elsık között beoltottakat is. 

1801-ben nem csak Pozsonyban oltanak Jenner új módszere szerint. Lang Zakariás, 
Bazin és Modor35 szabad királyi városok physicusa szeptember elején az utóbbi helyen olt be 

                                                 
31 Schönbauer Mihály (1776–1860) Pesten szerzett orvosi oklevelet az 1798/99-i iskolaévben, tehát akkor amikor 

a disszertációírás nem volt kötelezı. Hosszú élete során valószínőleg semmit sem publikált, sokáig 
Pozsonyban mőködött, mint a városi kórház orvosa. Emlékét leginkább az ırizte meg, hogy 1821-ben, 
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nyugszik (Takáč František: Lekár anatóm – čestný občan Bratislavy. = Zdravie, 1986. No. 8.) 

32 Éberhárd = ma: Malinovo, Szlovákia 
33 Norbert Duka-Zólyomi: Zacharias Gottlieb Huszty. 1754–1803. Mitbegründer der modernen Sozialhygiene. 

Bratislava, 1972. Vydavateľstvo SAV. 280 p. (Dejiny vedy a techniky 1.) 
34 Beyträge zur Geschichte der Schutzpocken in Ungern. a) In Pesth, b) in Pressburg. (Nach einem authentischen 

Berichte an die königliche Statthalterey), gezeichnet: Theophil Huszty M. D. und L. R. C. Pos. Ph., Stephan 
Lumnitzer, M. D. und L. R. C. St. G(eorgensis) Ph., Ignatius Endlicher M. D. = Zeitschrift von und für 
Ungern 1 (1802) Vol. 1. No. 2. 

35 Bazin = ma: Pezinok, Szlovákia; Modor = ma: Modra, Szlovákia 



sikeresen hét gyermeket.36 Egy „Neuhäusen”-bıl (Érsek)újvárból 1801. november 27-én 
keltezett levélben Sebessényi (Sebestény?) János Lenhosséknak Mihály Ignácnak köszöni az 
oltóanyagot, mellyel saját maga is jó tapasztalatokat szerzett. 

Felvidéken a legnagyobb haladást a himlıoltásban azonban Komáromban érték el az 
orvosok. Nagy Sámuel doktor talán 1801. augusztus 12-én kezdi el az oltást és több mint 
háromszáz személy beoltásával szerzett tapasztalatait „a komáromi nép megvilágosítására” 
egy ’Az oltalmazó himlırıl’ c. füzetben tette közzé. Ebbıl most csak a témánk szempontjából 
fontos adalékra hívjuk fel a figyelmet: 
 

„…ha valamelly falusi Chirurgus Urak megkeresnek, mind matériával örömest fogok 
szolgálni nékiek, mind pedig a bé oltásnak módjára is szívesen meg tanítom…”.37 

 
Jól tudja azonban, hogy az egyéni igyekezet kevés, ezért úgy véli, hogy 
 

„szent kötelessége a Törvényhozó Hatalomnak… (az oltalmazó himlıt) … 
közönségessé tenni az egész Nemes Hazánkban”. 

 
Szőkebb pátriájában, Komárom megyében azonban nem volt szükség „törvényhozó 
hatalomra”, hiszen maga a megyei fıorvos, Seth (Séth) János állt a vakcinálók élére. Seth 
nemcsak oltott, de 1801 végén német nyelvő könyvben propagálta a himlıoltást.38 Könyvének 
egyik lábjegyzetében a 166. oldalon elismeri, hogy Komáromnak Nagy Sámuel volt a 
himlıoltás bevezetıje, késıbb jómaga, illetve Ferenczi seborvos is olt, Farkas prédikátor 
pedig a szószékrıl propagálja a vakcinálást. 

 
 

                                                 
36 Pressburger Zeitung, 1801. No. 45, 47, 91. 
37 Nagy Sámuel: Az oltalmazó himlırıl. Komárom, 1801. Weinmüller. 15 p. – A kis füzet tartalmát részletesen 

elemzi: Réti Endre: A himlıoltás elsı magyar nyelvő propaganda-irata a XIX. században. = Egészségügyi 
Felvilágosítás 8 (1967) pp. 75–78.  

38 Johann Seth: Versuch über die Blattern-Impfung und deren wesentliche Vorzüge zur Beförderung dieser 
wohlthätigen Erfindung. Komorn, 1801. Weinmüller. VIII p., 1 lev., 182 p. 


