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I. rész 

 
(…) Abban az idıben, amikor a védıhimlıoltás felfedezıje, Edward Jenner (1749–1823) 
született és élt, a Magyarországon jelentkezı kisebb-nagyobb himlıjárványok, pl. az 1716–
18., 1737–38., 1740., 1742., 1778., 1795., 1811. és 1823–24. esztendıkben – már nem voltak 
olyan félelmetes jellegőek, mint a korábbi emberpusztító századokban. A himlı azonban a 
járványos esztendıktıl eltekintve is a társadalom minden rétegét érintı állandó és igen 
komoly közegészségügyi kérdés volt, mert „ritka ember volt Magyarországon, aki egyszer 
meg ne himlızött volna”. 

„Világos – írja a XVIII. század egyik neves orvos-írója, Domby Sámuel, Borsod megye 
rendes fıorvosa – az a megholtaknak számából, hogy: a himlık a leghalálosabb betegségek 
közül valók legyenek, melyet mi azért úgy nézhetünk, mint legnevezetesebb okát a mi méltán 
meg-siratható Nemzetünk fogyatkozásának.”2 

Bene Ferenc (1775–1858) szerint „közönségesen felvehetyük, hogy a himlık Magyar 
Országban minden esztendıben legalább 7000 embert megfojtanak”. Kováts Mihály (1762–
1851) e korszak legszorgalmasabb orvos-írója, azt mondja, hogy „Magyar- és 
Erdélyországban esztendınként a himlı legkegyetlenebb kínokkal megölt 42000 embert és 
ezen országokban esztendınként himlıben beteg volt 350000 ember.”3 

Linzbauer Ferenc Xavér (1807–1888) szerint a XVIII. század végén esztendınként 
22500 ember halt meg himlıben Magyarországon.4 

A XVIII. század igen gazdag orvosi járványirodalma – az orvosi értekezések 
legnagyobb része a járványos betegségek leküzdésének a kérdése körül forog – állandóan 
foglalkozik a himlı elleni védekezés kérdéseivel, bár még az orvosi közfelfogás is nehezen 
tud megszabadulni attól a tévhittıl, hogy „a himlı szükséges és hasznos nyavalya, amely az 
emberi életmőséget az ártalmas nedvességektıl kitisztítja”. A himlıvel szemben a század elsı 
éveiben teljesen védtelenül állott az emberiség és járványok esetére a pestis elleni küzdelem 
bevált rendszerének alkalmazását (a beteg elkülönítése, fertıtlenítés, stb.) foganatosították. Az 
orvostudomány a himlıvírus erejét és a szervezetnek a himlıméreg iránti hajlandóságát 
csökkentendı egész sereg antidotumot és „elıre oltalmazó vagy preserváló pilulákat” hozott 
forgalomba. „Kik ezekkel éltek, vagy semmi himlıkben, vagy igen szelidekben estenek” – 
írta Domby Sámuel. De a himlı ellen „a keserő könny tsepeken kívül más hatásos szert 
valójában nem esmért Európa”. 

                                                 
1 Forrás: Gortvay György: A himlıoltás magyar története. = Népegészségügy 31 (1950) No. 12. pp. 673–682. 
2 Orvosi tanitás a gyermekek nyavalyáiknak megesmerésekrıl és orvoslásokról, mellyet svécziai nyelven irt 

Rosen Miklós, most pedig magyar nyelvre forditott az 1781. eszt. göttingai német kiadás szerint G. Domby 
Sámuel. Pesten, 1794. Füskuti Landerer Mihály. XXIV, 732 p., 7 lev. (Idézet helye: p. 200.) 

3 Értekezés a himlı kiirtásról. Szerzé a lelkitanítók számokra Kováts Mihály. Pesten, 1822. Ny. Petrózai Trattner 
János Tamás bet. 2 lev., 5–40 p., 1 t. 

4 Linzbauer, Franciscus Xaver: Codex sanitario-medicinalis Hungariae. Tom. III. Sectio 1. Budae, 1853. Typ. 
caes.-reg. scientiarum universitatis. p. 813. 



Hatékonyabb eszköze lehetett volna a himlı elleni védekezés szempontjából az emberi 
himlıvel való védıoltás: a varioláció, amely eljárás nálunk úgy laikus, mint orvosi körökben 
már a XVIII. század elején ismeretes volt, de ez az eljárás 1770 elıtt nem igen nyert 
alkalmazást, legalább nem szélesebb körben. 

Nyulas Ferenc (1758–1808) Erdélyország fıorvosa – az elsı magyar kémiai könyv 
szerzıje – 1802-ben Kolozsvárt kiadott ’Kolosvári tehén himlö’ címő5 munkájában megírja, 
hogy Erdély románlakta vidékein a papok a század eleje óta rendszeresen végezték az 
egészséges gyermekek emberi himlıvel való beoltását „sok babonás fogások közt”, mert 
százados népi tapasztalat szerint a mesterséges himlı enyhébb lefolyású volt, mint a valódi 
himlı betegség. Ugyancsak Nyulas említi, hogy Fogaras és Szolnok megyékben már 
korábban is általános szokás volt az egészséges gyermekeknek himlıs tehén tejével való 
megmosása, ami által ezek a himlıtıl mentesek maradtak. Ezt a megállapítást az újabb román 
orvostörténeti kutatás is megerısítette.6 

Ugyancsak ismeretes volt az eljárás orvosi köreinkben is, mert Raymann János Ádám 
(1690–1770), Sáros vármegye és Eperjes város physicusa, korának egyik legképzettebb, 
Európa-szerte ismert orvosa az 1717. és 1721. évi felsı-magyarországi himlıjárványról a 
boroszlói tudós társaság évkönyveiben írt beszámolójában megemlíti, hogy 2 ½ éves 
leánykáját a görög és örmény kereskedıktıl eltanult variolációs eljárással beoltotta. Raymann 
közlése alapján több magyar orvostörténet-író ıt ruházta fel a varioláció Európába való 
bevezetésének az érdemével, sıt Pávai Vajna Gábor, a pozsonyi állami kórház igazgatója, 
Jennerrel szemben neki ítélte a himlıoltás prioritását is.7 

Weszprémi István (1723–1799) debreceni physikus, a magyar orvostörténelem atyja, 
’Succincta medicorum Hungariae et Transilvaniae biographia’ címő,8 nagy értékő 
munkájában ismertetve Raymann mőködését említett munkájával kapcsolatban azt a 
megjegyzést teszi, hogy ezáltal szertefoszlik az angolok dicsekedése, hogy ık ismertették meg 
ezt az eljárást Európával: 
 

„inde vana apparet Brittorum gloriatio, dum reliquos se artem Europaeos docuisse 
iactitant”.9 

 
Weszprémi tekintélyére támaszkodva írta Bene Ferenc ’Rövid oktatás a mentı 

himlıinek eredetérıl’ címő10 munkájában, „melyet a Helytartótanács érdemesnek tartott lenni, 
hogy ezen oktatás az egész országban kihirdetessék és a közönséges olvasásra ajánltassék”: 
„Mi, magyarok dicsekedhetünk, hogy az egész pallérozott Európában mi voltunk az elsık, kik 

                                                 
5 Kolosvári tehén himlö. Nyulas Ferentz orvos által. Kolo’sváron. Nyomtatt. Hochmeister Márton betüivel, 1802-

ben. 31 p. 
6 Bologa, Valeriu et Ursan Josif: Histoire de la variolisation et de la vaccination dans les pays habités par les 

Roumains. = Archeion, 1929. No. 11. [Róma] 
7 Nyugatmagyarországi Híradó, 1901. No. 179. 
8 Weszprémi, Steph.: Svccincta medicorvm Hvngariae et Transilvaniae biographia. Excerpta ex adversariis 

avctoris. Centvria I. Lipsiae, 1774. Ex officina Sommeria. 208 p.; Centvria altera. 2 partes. Viennae, 1778–
81. Typis Io. Thomae nob. de Trattnern. 4 lev., 221 p., 3 lev.; 9 lev., 471 p., 3 lev., 1 t.; Centuria tertia. Decas 
I. et II. Tomvs IV. Viennae, 1787. Typis Io. Thomae nob. de Trattnern. 8 lev., 530 p., 4 lev., 1 t., 2 rézm.  

9 Weszprémi: Succincta. Tom. I. p. 155. 
10 Bene Ferencz: Rövid oktatás a mentı himlıinek eredetérıl, természetérıl és beoltásáról. Pesten, 1802. Ny. 

Trattner Mátyás. 55 p. (2. kiad.: Buda, 1816) 



ezen találmánnyal éltünk Mert már 1717-ik esztendıben véghez vitt egy Raymundus nevő 
orvos Eperjesen béoltást”! 

Lissovény Sámuel, Zólyom megye késıbbi fıorvosa orvosi avató dolgozatában szintén 
megemlíti, hogy a varioláció terén megelıztük a nyugatot: 
 

„Occidentalium prima vidit Hungaria insitas arte germinare variolas Raymanno 
Eperiessiorum iam anno hujus saeculi propria in prole, nonne tentante pericula 
methodus”.11 

 
Aloisio Careno, a nevezetes bécsi oltóorvos ’Über die Einimpfung der Blattern etc.’ 

címő12 munkájában erre vonatkozólag azt írja, hogy „Magyarországon Raymann ajánlotta a 
variolációt 1720-ban és késıbbi elıadásaiban is védte ezt az eljárást”. 

Vámossy István (szül.: 1862) Pozsony város physikusa, aki az ’Adatok a gyógyászat 
történetéhez Pozsonyban’ címő13 munkájában igen értékes adatokat szolgáltatott a hazai 
orvostudomány történelméhez, kétségbe vonta Raymann ebbeli úttörı érdemét és 
megállapította, hogy Raymann nagyobb számmal nem is végzett védıhimlıoltást.14 

Az igazság az, hogy a variolációnak nyoma sincs a XVII. századi európai orvosi 
irodalomban, de Magyarországon csakugyan már a XVIII. század elején ismeretes volt, 
azonban az alább kifejtendı körülményeknél fogva szélesebb körő alkalmazásra csak a század 
utolsó negyedében került. 

Mégis meglepı, hogy a századbeli magyar közegészségügyi irodalom legismertebb 
termékei milyen keveset és milyen tartózkodóan foglalkoznak a variolációval. 

Neuhold János Jakab (1700–1738) Komárom megye és a komáromi várırség fıorvosa 
1736-ban megjelent és nagyon olvasott könyvében15 nem is foglalkozik a variolációval, csak 
az elıszavában tesz említést róla. 

Mindössze három oldalt szentel a variolációnak még 1781-ben is Benkı Sámuel, (1743–
1825) Borsod megye tudós fıorvosa ’A hójagos himlırıl való tanácsadás’ címő16 könyvében, 
de mint „Bévezetı Tudósítás”-ában mondja: „tsak a himlı béoltásnak nagy hasznát akarta 
megmutatni, nem a szüléket megtanítani, mi-képen ólthatnák magok is gyermekeikre a 
himlıt. Ez tılem igen vakmerı oktatás volna”. Bár híve a variolációnak, azt a felfogást vallja, 
hogy „a himlı béoltására Méltoságos Zászlós Úr, Störk Antal Úr [Ausztria protomedikusa!] a 
Tsászári és Királyi Felségnek fıorvosa tanátsa szerént senkit nem kell reá kényszeríteni, 

                                                 
11 Lissoviny, Samuel: Epitome historiae variolarum. Dissertatio inauguralis medica. Viennae, 1772. Typ. 

Ghelenianis. 94 p. 
12 Wien, 1799. 82 p. 
13 Vámossy István: Adatok a gyógyászat történetéhez Pozsonyban. A Magyar Tud. Akadémia ajánlatára kiadja 

Pozsony szab. kir. város közönsége. Pozsony, 1901. Stampfel Károly biz. XVI. 307 p. 
14 Vámossy István: Raymann János Ádám és a védıhimlıoltás. Néhány szó a történelmi igazság érdekében. = 

Orvosi Hetilap 46 (1902) No. 13–14. 
15 Neuhold, Jo. Jac.: Fundamentomos oktatás miképpen köllessék a gyermekekkel, és más föl nevelkedett 

személyekkel-is a két közönséges betegség, ugymint himlı és kanyaró elıt, benne, és utánna a természet 
szerint-való gyönge mód szerint leg bátorságassabban bánnyi. Sopronban, 1736. Nyomt. Schmid Miklós 
János által. 4 lev., 76, 1 p. 

16 Benkı Sámuel: A hójagos himlırıl való tanácsadás. Miképen kelljen a még meg nem himlızötteket, mikor e 
nyavalyába esnek, orvosolni, hogy testeknek szépségekben és épségekben megmaradjanak, mind pedig igen 
kevés számmal haljanak meg. Kassa, 1781. Ny. Landerer Mihály. VI, 46 p. 



hanem kinek-kinek szabad akarattyára, vagy a szüléknek és a tutoroknak tetszésére kell 
hagyni”.17 

Hogy a varioláció nálunk a század utolsó negyedéig nem volt szélesebb körben 
alkalmazásban, az kitőnik az ismert kassai orvos, Fuker Frigyes Jakab (1749–1805) ’De 
salubritate et morbis Hungariae schediasma’ címő18 könyvében foglalt következı 
megállapításból: 
 

„…variolarum autem insitores caueant, moneo, in Hungariam venire, lapidarentur 
enim a populo nostro; ita illa exosa vel mentio de haec operationis est Neque illa 
unquam adhuc toto Regno tentata.” 

 
Hogy a nem egészen veszélytelen eljárással szemben, amellyel beoltott minden egyén – 

az akkori elkülönítési lehetıségek mellett – csakugyan új fertızés forrásává válhatott, 
csakugyan tartózkodó magatartást tanúsított a magyar orvosi kar, az elsısorban arra vezethetı 
vissza, hogy a Magyarországra akkor még közvetlen hatáskörrel bíró bécsi udvari 
egészségügyi bizottság elnöke és a birodalom orvosi ügyeinek nálunk is nagy tiszteletben álló 
vezetıje és reformátora, Gerard van Swieten (1700–1772), valamint a világhírő bécsi 
klinikus, Anton de Haen (1704–1776) legalább is az 1760-as évek végéig elutasító álláspontot 
foglaltak el a variolációval szemben. 

De Haen vezetı alakja volt annak a heves és kínos vitának, amely csaknem két 
évtizeden át foglalkoztatta Európa orvosi köreit a varioláció értéke és veszélyessége felett, de 
Haen nagyszámú varioláció-ellenes munkája19 „csirájában folytotta meg az orvosi körök 
bizalmát a variolatio iránt”.20 

A laikus és tudományos világot egyaránt foglalkoztató vita az 1760-as évek végén a 
varioláció javára dılt el és a varioláció kikerült a laikusok és borbélysebészek kezébıl s 
technikája is megjavult.21 

A varioláció a század harmadik negyedében elismerést nyert és hatalmas pártfogókat 
szerzett magának. Mária Terézia himlıbıl való felgyógyulása után saját gyermekeit is 
inoculáltatta és a fejedelmi példa hatása alatt a gazdag magyar családok is tömegesen vitték 
gyermekeiket oltás céljából Bécsbe, ahol 1768-ban Jan Ingenhouse (1730–1799) vezetése 
alatt nyilvános oltóintézetet is létesítettek a varioláció számára. 

Szotyori József (1767–1833) marosvásárhelyi orvos, aki 1800-ban Bécsben 
orvoskodott, leírja, hogy: „a bécsi nagy Oskola-Ispotályban természeti hólyagos himlıvel 
még 1800-ban is oltottak”.22 

A varioláció tehát már nem megtőrt és laikusok által gyakorolt intézmény volt, de ennek 
ellenére nálunk, amint Báti János (szül.: 1745), Nagybánya város physikusa ’Az hójagos és 
veres himlınek gyógyitására és beoltására való utmutatása’ címő23 munkájában írja: 

                                                 
17 Uo. p. 11. 
18 Fuker, Frid. Jac.: De salubritate et morbis Hungariae schediasma. Lipsiae, 1777. Sumptibus Ant. Loewii 

bibliopolis Posoniensi. 116 p.  
19 Pl. Quaestiones saepius motae super methodo inoculandi variolas (Vindobonae, 1757), Refutation de 

l'inoculation (Vienne, 1759) 
20 Kurt Sprenger: Versuch einer pragmatischen Geschichte der Arzneykunde. Vol. 5. Vien, 1828. p. 898. 
21 Arnold Klebs: Die Variolation im 18-ten Jahrhundert. Giesen, 1914. p. 78. 
22 Szotyori József: A hólyagos himlırıl és vakczináról. = Tudományos Gyüjtemény, 1826. Vol. 6. 



 
„mindezideig is ez áldott mesterség mi nállunk nem tsak nem gyakoroltatott, de még 
Nemzetünk nagyobb része elıtt nevérıl is esméretlen…” 

 
Huszty Zakariás Teofil (1754–1803) Pozsony város fıorvosa a külföldi szaksajtóban 

nagy elismeréssel fogadott ’Diskurs über die medicinische Polizei’ címő24 munkájában azt 
írja, hogy a varioláció még mindig nem nyerte el a megérdemelt bizalmat: 
 

„Noch immer ist das Zutrauen so allgemein nicht, als es der Vortheil der Inokulazion 
erforderte. Eltern Pathen, und dergleichen, auch manchen blödsinnigen Arzt davon 
nicht ausgenommen schreien noch gewaltig dawieder, wenn nur von der Inokulazion 
überhaupt die Rede ist.”25 

 
A nagy tudományos tekintélyt élvezı Haiszler György (1761–1841), Veszprém megye 

tiszti fıorvosa – aki egy háromkötetes nagy munkát is közölt a tudományos gyógyászatról26 –
maga is tollat ragadott, és ’Rövid vetélkedés. Mi jobb, a természetes-e, vagy a mesterséges 
himlızés?’ címő27 munkájában a valódi emberi himlıvel való mesterséges beoltás elınyeit 
fejtegeti a valódi himlı véletlen megszerzésének veszélyével szemben. 

A variolációval szemben az aggályok és elıítéletek orvosi részrıl még a század végén 
sem oszlottak el teljesen. Ezt megerısíti Seth János (elh.: 1810) Komárom megye physikusa 
is, aki ’Versuch über die Blattern-Impfung und deren wesentliche Vorzüge zur Beförderung 
dieser wohtaetigen Erfindung’ címő28 könyvében ezt írja: 
 

„Eine Hauptursarsache der bisher nicht überall erfolgter Aufnahme der Inokulation 
in Ungarn sind wir Aerzte selbst.”29 

 
Seth mőve szerint a szabad királyi városokon kívül csak Pest, Pozsony, Esztergom 

megyékben, Bácskában és Bánátban végeztek tömegesebb védıoltásokat emberi himlıvel. 

                                                                                                                                                         
23 Rosen Miklós, Rosensteini: Az hójagos és veres himlınek gyógyitására és beoltására való utmutatása. Mellyet 

svécziai nyelvbıl németre forditott és jegyzésekkel szaporitott dr. Murai János András, mostan pedig a 
gyermekek nyavalyájáról irt könyvébıl kiszakasztván, magyar nyelvre forditott Báti János. Hozzá adván a 
skárlát hideglelés históriáját ugyan azon auctorból. Kolosvár, 1785. A ref. coll. bet. XII, 252, 14 p. (Idézet 
helye: p. 25.) 

24 Huszty, Z. Th.: Diskurs über die medicinische Polizei. Vol. 1–2. Pressburg, 1786. Lıw. XIV, 548 p.; XXII, 622 
p. 

25 Huszty id. mőve Vol. I. p. 271. 
26 Haiszler, György. orvosi munkája. I–III. köt. Veszprémben, 1801–37. Ny. Számmer Mihály bet.  
I. köt.: A fıbb hideglelésekrıl, a pestistrıl és a hideglelıs kiütésekrıl, 1801. 7 lev., 460 p., 1 lev. 
II. köt.: A hoszszas nyvalyákról, 1802. 6 lev., 498 p. 
III. köt.: A gyermekkor és nınem nyavalyáiról, 1837. 5 lev., 424 p. 
27 Rövid vetélkedés. Mi jobb, a természetes-e, vagy a mesterséges himlızés? Mellyet a mesterséges himlı-

oltásnak leg-könnyebb, s leg-együgyübb módjával együtt ki-adott Heisler György. Pozson, 1791. Weber 
Simon Péter. 63 p. 

28 Seth, Johann: Versuch über die Blattern-Impfung und deren wesentliche Vorzüge zur Beförderung dieser 
wohtaetigen Erfindung. Komorn, 1801. Gedr. bey Klara Weinmüller Wittwe. 3 lev., VIII p., 1 lev., 182 p. 

29 Uo. pp. 35–36. 



Másutt csak súlyosabb helyi járványok esetén, pl. 1795-ben Békés megyében, 1798-ban 
Komáromban stb. 

A varioláció szélesebb körő elterjedését bizonyos mértékben akadályozta az is, hogy 
eleinte fıleg laikusok által alkalmazott egyszerő beavatkozás költséges gyógyeszközzé nıtte 
ki magát, mert a beoltást – legalább egy ideig – a himlıméreg meggyengítése címén ún. 
elıkészítı kezelésnek (fürdés, hashajtás, az általános életmód szabályozása, stb.) kellett 
megelızni. 

Egyike azoknak, akik a varioláció egészségügyi jelentıségét nálunk is korán 
felismerték, Gellei Mihály volt, aki 1799. április 17-ig több mint 6000 oltást végzett és 
egyáltalában a leglelkesebb agitációt fejtette ki az inokuláció bevezetése érdekében. 
„Kezdeményezése azonban – mint Daday András dr. mondja cikkében30 – említés nélkül 
maradt úgy a Helytartótanács, mint kortársai részérıl”. Gellei tömegoltásairól megemlékezik 
név szerint is Seth János már idézett munkájában, említi ıt Bossányi András (1753–1825) is 
himlıiratában.31 Igen behatóan foglalkozik Gellei 1797-es fımővével32 – az igazán magas 
színvonalú és példásan tárgyilagos – Zeitschrift von und für Ungern,33 bár meg kell 
mondanunk, hogy nem a legnagyobb elismeréssel, amit igencsak igazol a következıben 
összefoglalt könyvkritikája: 
 

„Das ganze ist ein unbedeutendes Schriftchen und zeigt dass der Verfasser mehr guten 
Willen als Geschichlichkeit hatte, sich von dieser Seite als Schriftsteller zu zeigen. 
Denn um nur eine Unkunde zu rügen, so sagt er, dass die Blattern in 14-te 
Jahrhundert zuerst nach Europa überbracht werden.” 

 
Ami pedig a Helytartótanácsot illeti: a jelzett idıben a varioláció már annyira 

hivatalosan is elismert eljárás volt, hogy az esztergomi tiszti fıorvos kedvezı oltásaira utalva, 
éppen ebben az esztendıben – 1799. május 21-én – már a Helytartótanács is felhívta a 
hatóságokat 12.310. számú körrendeletében, hogy a varioláció eredményeirıl és hasznáról az 
orvosokat, sebészeket és a közönséget oktassák ki.34 

Bene Ferenc ’A himlı veszedelmei ellen való oktatás’ címő35 munkájában azt írja, hogy: 
 

„most már Magyar Országnak sok részeibıl halljuk azt az örvendetes hírt, hogy 
minden esztendıben többen és többen mentettnek meg a himlı veszedelmeitıl a 
béoltás által”. 

 
Amikor az emberi himlıvel való védıoltás hitele már csaknem teljesen megszilárdult és 

kikerülve a laikusok kezébıl útban volt ahhoz, hogy hivatalosan is elfogadott preventív orvosi 
eszköze legyen a himlı elleni küzdelemnek, akkor került nyilvánosságra 1798-ban Edward 

                                                 
30 Daday András: A variola oltás kezdete Magyarországon. = Orvosok Lapja, 1948. No. 52. pp. 1674–1676. 
31 Bossányi András, Nagy-bossányi: Közönséges népoktatás a természetes emberhimlınek tulajdonságairól és a 

mentı- vagy tehén-himlınek jeles hasznáról. [Pest,] 1808. [Ny. n.] p. 5.  
32 Gellei, Mich. Raph.: Hauptbegriffe über die gefährliche Tödtlichkeit der natürlichen und sichere Gelindigkeit 

der geimpften Blattern. Neusatz, 1797. Gedr. mit Jankovitz'schen Schr. 24 p. 
33 Zeitschrift von und für Ungern, 1803. pp. 31–32. 
34 Linzbauer: Codex sanitario-medicinalis Hungariae. Tom. III. Sectio 1. p. 873. 
35 Bene Ferentz: A himlı veszedelmei ellen való oktatás. Pest, 1800. Weingand M. 74, 6 p. 



Jenner angol orvos felfedezése a tehénhimlıvel végzett eredményes oltásokról. A valóban 
korszakalkotó jelentıségő felfedezést nagy reménykedéssel és lelkesedéssel fogadták, mert a 
varioláció feletti viták a közvéleményt már elı is készítették a himlıméreg gyengítésének és a 
pusztító himlıjárványok kiirtásának a lehetıségére. Amíg a variolációról elismerése után is az 
volt a felfogás, hogy „az csak a himlı dühösségét enyhítette, annyira, amennyire, de általa 
magát a himlıt kiirtani nem lehet, sıt a variolatio a himlıbıl származó veszedelmet sem 
távoztatja el”, addig a vaccinációban azonnal felismerték a himlı kiirtásának a valódi 
eszközét. Híre és alkalmazása, amely Jenner szerint az élet egész tartamára védettséget nyújt a 
himlı ellen, anélkül, hogy bárminı károsodást okozna, futótőzként terjedt el a kontinensen és 
szó-szoros értelmében elseperte a variolációt. A prágai helytartótanács a városokban már 
1803-ban eltiltotta a varioláció alkalmazását és azt csak a távolabb esı kisebb falvakban volt 
szabad végezni, ha a beoltott egyén elkülönítése biztosítható volt.36 Érdekes ezzel szemben, 
hogy Londonban még 1810-ben is végezték a variolációt. 
 

 

II. rész 

 
A vaccináció Magyarországon való bevezetését Bene Ferenc, a pesti egyetem késıbbi 
világhírő belgyógyász tanárának érdeméül állapította meg a közvélemény. Maga Bene Ferenc 
– akinek kétségtelenül érdemei vannak a himlıoltás meghonosításában – 1802-ben kiadott és 
„általános kedvességet nyert korszerő munkájában”37 a Jenner-féle védıhimlıoltás kezdetére 
vonatkozóan a következıket mondja: „Mihelyest Bétsben több szerencsés próbáit kihirdette 
vala híres de Carro, ez az egész Ausztriai Birodalomra nézve nagy Érdemő Férfiú, azonnal 
igyekeztek a Magyar Orvosok is ezen leghasznosabb találmányt Magyar Országba által hozni 
és Hazánk fiait ezen jótéteményben részesíteni.” 

Ez a nevezetes de Carro, Jean de Carro (1770–1857) elsınek végzett az egész 
kontinensen himlıoltást 1799-ben saját gyermekein Bécsben. Bár a tehénhimlıvel való 
védıhimlıoltást Van Swieten utódja, Anton Störk (1731–1803), Ausztria protomedikusa maga 
is ellenezte, az 1800. évi súlyos himlıjárvány hatása alatt a bécsi udvar a védıhimlıoltások 
folytatása mellett döntött és de Carro már 1801-ben francia és német nyelven kedvezı 
eredményekrıl számolhatott be.38 Könyve, amely csakhamar magyar fordításban is megjelent, 
egész Európában nagy visszhangot keltett és döntı kihatással volt a magyar himlıoltási ügy 
gyors fejlıdésére is. Egyébiránt Jenner eredeti közlése, tanulmánya és folytatólagos 
vizsgálatairól kiadott jelentése is igen rövid idın belül hozzáférhetıvé váltak német és latin 
fordításban.39 

                                                 
36 Bayer, T.: Geschichte der Vaccination in Böhmen. Prága, 1804. Calve. LXXXV, 310 p.  
37 Bene Ferencz: Rövid oktatás a mentı himlıinek eredetérıl, természetérıl és beoltásáról. Pesten, 1802. Ny. 

Trattner Mátyás. p. 35. 
38 Jean de Carro: Beobachtungen und Erfahrungen über die Impfung der Kuhpocke. Wien, 1801. Kurtzbek. 283 

p. 
39 An inquiry into the causes and effects of the variolae vaccinae etc. by Edward Jenner. London, 1798. Übersetzt 

von Fr. Ballhorn, Hannover, 1799.; Eduard Jenners fortgesetzte Beobachtungen über die Kuhpocken. Mit 
einigen Anmerkungen aus dem Englischen übersetzt von G. F. Ballhorn. Hannover, 1800. 112 p.; Eduardi 
Jeneri: Continuatio disquisitionis et observationum in variolas vaccinas Ex Anglico in Latinum conversa ab 
Aloysio Careno. Vindobonae, 1801. 41 p.  



Minthogy Bene Ferenc idézett munkája német, latin, szerb és román nyelven is 
megjelent, neve a himlıoltás ügyével annyira összeforrt, úgy a magyar közvéleményben, mint 
a külföldi irodalomban, hogy a ’Biographisches Lexikon der hervorragenden Äerzte aller 
Zeiten und Völker’ is ıt nevezi meg a himlıoltás magyar bevezetıje gyanánt.40 Bene Ferenc 
említett könyvében viszont név szerint felsorolt 17 pest-budai, valamint 26 vidéki orvost, akik 
könyve megjelenése elıtt már végeztek Jenner-féle himlıoltást. 

A magyar orvosi kar azonnal felismerte a védhimlıoltás jelentıségét és felülrıl nem 
várva biztatást, saját kezdeményezésébıl hozzáfogott az új eljárás alkalmazásához. Megyei 
tiszti fıorvosaink a külföldrıl jövı tudósítások alapján egymásután lépnek fel a vármegyék 
közgyőlésein a védıoltás bevezetése érdekében. Így külön is megemlítést érdemel Rigler 
Zsigmond (1754–1812 után), Békés megye fıorvosa, aki a megyei közgyőlés 
meghatalmazása alapján 1801 októberében Pestre megy az új eljárást tanulmányozni és 1802. 
január elsején meg is kezdi a himlıoltást, személyesen oktatja ki a többi hatósági orvost és a 
megyei sebészeket, a helyszínen személyesen felkeresi az összes községek lelkészeit és 
elöljáróit, valamint a megyebeli földesurakat, hogy ıket a himlıoltás ügyének megnyerje. 

Bene Ferenc idézett könyvén kívül Lenhossék Mihály Ignác (1773–1840) országos 
fıorvos szintén megerısíti, hogy nálunk már 1799–1801 között sok ezer oltás történt. ’Summa 
praeceptorum in administrando variolae vaccinae negotio per regnum Hungariae 
observandorum’ címő könyvében a következıket mondja erre vonatkozóan:41 
 

„…id tamen certo constat, jam anno 1799 insitionis pericula in Hungaria facta et 
usque annum 1801 infantes mille plures in variis Regni provinciis cum optimo 
successu materia vaccina imbutos fiuisse”. 

 
Elıször végzett nyilvános védıoltást a de Carrotól kapott oltóanyaggal Bene Ferenc 

1801. augusztus 27-én, majd Streit János, Buda város tiszti orvosa 1801 szeptemberében, 
Lenhossék Mihály Ignác, mint esztergomi tiszti fıorvos 1801 októberében végeztek nyilvános 
oltásokat. Ez utóbbi, több mint hatszázat.42 

Erdélyben az elsı védhimlıoltást 1801. szeptember 14-én Szotyori József, 
marosvásárhelyi orvos43 és 1801. november 5-én Barbenius József (1754–1814), Brassó város 
physikusa végezték, terjesztésében pedig Erdélyország fıorvosa, Nyulas Ferenc és Eckstein 
János (1761–1812) a sebészeti patológia tanára szereztek érdemeket. Nyulas a saját költségén 
nyomatta ki ’Kolosvári tehén himlö’ címő44 könyvét, és Erdély összes orvosának és 
sebészének megküldte. 

 
„Ki vala hazánkban az, akinek az elsı oltásért dicsıség tulajdoníttassék, eléggé nem 
tudjuk, de az való, hogy már 1799-ben az oltás nálunk is elkezdıdött és 1801-ig már 

                                                 
40 Biographisches Lexikon der hervorragenden Äerzte aller Zeiten und Völker. Vol. 1. Berlin–Wien, 1929. Urban 

& Schwarzenberg. pp. 452–453. 
41 Lenhossék, Michael: Summa praeceptorum in administrando variolae vaccinae negotio per regnum 

Hungariae observandorum. Budae, 1829. Typ. r. universitatis. p. 19. 
42 Lásd erre vonatkozóan saját nyilatkozatát a ’Zeitschrift von und für Ungern’ 1802. évf. II. kötetében. 
43 Lásd: Orvosi Tár 1 (1831) Vol. II. p. 48. 
44 Kolosvári tehén himlö. Nyulas Ferentz orvos által. Kolo’sváron. Nyomtatt. Hochmeister Márton betüivel, 

1802-ben. 31 p. 



többre ment 1000-nél a béoltottak száma, ezen idıtıl kezdve pedig nálunk is oly 
közönségessé lett az oltás, hogy évenként több ezrek oltatnak” 

 
– írja Bıjty János 1836-ban.45 

A védıhimlıoltás meghonosításában és megszervezésében a már említetteken kívül 
nagy szerepe volt, és az elsık között volt, aki hazánkban díjtalan oltásokat végzett az országos 
hírő pesti gyakorló-orvos, Cseh-Szombati József (1748–1815) és Huszty Zakariás Teofil. Ez 
utóbbi még 1801-ben – a városi tanács útján – hatósági utasítást adott ki orvosok és sebészek 
számára a védıhimlıoltás ügyében való eljárásról. 

Dicséretben részesült annak idején a védhimlıoltás pártfogása miatt Pest város tanácsa 
is, mert – mint egy 1807. évi német és magyar nyelvő tudósításban közli – a „szent Róchus 
Templomnál levı Gyámolító Házban minden gyermeket ingyen oltanak be és ingyen 
kaphatnak oltó materiát az orvos Urak”. 

Örömmel állapítható meg, hogy a magyar orvosi kar azonnal felismerte a Jenner-féle 
védhimlıoltás közegészségügyi horderejét és feladva a variolációval szemben tanúsított 
tartózkodó álláspontját – felsıbb ösztönzést nem várva – azonnal és nagy buzgalommal fogott 
hozzá a védhimlıoltáshoz, amint errıl az elsı tudományos közlések útján tudomást szerzett. 
Minden orvos hozzá akart járulni „a dicsı találmány” elterjedéséhez. A himlıoltás kérdését 
tárgyaló orvosi közlemények nagy száma – ebbıl az idıbıl – igazolja ezt a buzgalmat. Ezek 
között kell említeni Bene Ferenc ’Rövid oktatás…’ 1816-ban másodszor is kiadott46 igen 
népszerő füzetét, Nagy Sándor Sámuel (elh.: 1810) komáromi orvosdoktor ’Az oltalmazó 
himlırıl’ címő,47 Nyulas Ferenc ’Kolosvári tehén himlö’,48 Váradi Sámuel (1773–1857) ’A 
tehén himlı, avagy a vakczina természetének és terjesztése módjának rövid elıadása’,49 
Kolbány Pál (1758–1816) Pozsony város tiszti orvosának ’Einleitung zu einer vollständigen 
Abhandlung über die Kuhpocken’50 és Michael Neustädter ’Kuhpocken-Katechismus oder 
Anweisung über die Art die Kuhpocken einzupropfen’ címő munkáját. Ugyancsak már 1802-
ben propagálja a himlıoltást Stuve könyvének magyar fordításában51 a már említett Kováts 
Mihály, „aki a könyvet sok tudósok értelmeivel a tehén kilisrıl szóló fejezettel megbıvítette”. 

Az eredményes oltások rövid idın belül megérlelték a védhimlıoltás hatósági 
megszervezésének a gondolatát. Ennek megvalósítása elsısorban Schraud Ferenc (1761–
1806) országorvos, a híres epidemiológus nevéhez főzıdik, aki az 1804. március 13-án kelt 
5524. számú helytartótanácsi rendelettel „óvhimlı oltonyozását az egész országba bevezette 
                                                 
45 Bıjthy János: Orvosi értekezés a tehénhimlırıl. – Dissertatio medica de variola vaccina. Budán, 1836. Ny. az 

egyetem bet. 19 p. 
46 Bene Ferencz: Rövid oktatás a mentı himlıinek eredetérıl, természetérıl és beoltásáról. 2. megbıv. kiad. 

Budán, 1816. A k. egyetem bet. VIII, 40 p. 
47 Nagy Samuel: Az oltalmazó himlırıl, irta a komáromi nép megvilágositására különösen. Komáromban, 1801. 
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gegen Blattern-Ansteckung. Pressburg, 1802. Bey Fr. Jos. Patzkó. 16 p. 
51  Struve Keresztély Ágoston: A gyenge élet meg-hoszszabbításának és a gyógyithatatlan nyavalyák húzásának 
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Mihály. 1–3. rész. Pesten, 1802. Nyomt. Trattner Mátyás bet. XXXII, 372 p.; XII, 288 p.; XVI, 400 p.  



és az erre ügyelı és ezzel foglalkozó egyének számára szoros hozzátartozás végett 
rendeléseket és utasításokat kiadott”. Az idézett helytartótanácsi rendelet az oltóanyag 
győjtésére hat oltó-fıállomást szervezett Buda, Pest, Kassa, Gyula, Pozsony és Zágráb 
székhelyekkel. Az oltások népszerősítése érdekében elrendelték, hogy azt nyilvánosan, az 
oltási bizottság tagjainak, a hatóságok és a helyi társadalom vezetı személyiségeinek 
jelenlétében kell végezni. Ezeknek a nyilvános spektákulomoknak a hagyományaképpen 
maradt fenn egészen a legutolsó idıkig a tömegoltás. 

Nagyon sokat tett annak érdekében, hogy a védhimlıoltás kormányilag is divatba jött 
Pfisterer András (1759–1825) országos fıorvos, aki 1812–1813-ban hatósági orvosi feladattá 
tette a himlıoltást, bevezette az oltó orvosok és sebészek díjazását és a falusi orvosok számára 
oltási szabályzatot adott ki.52 Ennek az elıírásnak a 46. §-a kifejezetten megtiltja a valódi 
emberi himlıvel való oltást, az inoculatiot. Végül az 1813. évi királyi dekrétum alapján, 
amely a himlıoltásnak az egész országra való egységes kiterjesztését és egyöntető végzését 
rendelte el, a Helytartótanács az 1813. évi 28.769. számú rendeletével a himlıoltást 
országosan kötelezıvé tette és bizonyos negatív szankciókat alkalmazott (pl. attestatum 
vaccinationist, himlıoltási viszonylatot kellett felmutatni alapítványi, ösztöndíjas helyekre 
pályázóknak etc.) a himlıoltástól vonakodókkal szemben. 

Az egész himlıoltási ügyet újra és részletesen szabályozta „a nagy tudományáról 
esméretes országorvos” Lenhossék Mihály Ignác (1773–1840), akinek magának is nagy 
érdeme volt még esztergomi tiszti fıorvos korából a himlıoltás meghonosításában. Hat 
fejezetre osztott himlıügyi szabályzata, a ’Summa praeceptorum in administrando variolae 
vaccinae negotio per regnum Hungariae observandorum’53 gondos szerkezete, tudományos 
színvonala, kiváló szakirodalmi utalásai és egyéb megjegyzései által – talán napjainkig 
legszebb példája annak, amit régen magyarázó körrendeletnek neveztek. Ez nemcsak 
rendelkezı részt tartalmazott, hanem a szóban lévı kérdés tudományos vonatkozásait is 
behatóan megtárgyalta, hogy a végrehajtó szaktisztviselı a kérdésben korszerően tájékozva 
legyen. 

A Lenhossék-féle himlıügyi szabályzat elsı fejezete a himlı lényegével és a himlıoltás 
addigi történetével, a második a himlıoltás szervezési kérdéseivel (az oltandók összeírásával, 
az orvos-sebészek hivatali eljárásával és a Helytartótanácshoz évenként felterjesztendı 
himlıoltási kimutatás – tabellaris relatio de vaccinae insitionibus – etc.) foglalkozik. Az oltást 
tulajdonképpen csak a megyei fıorvos (physicus ordinarius) és a járási sebész (chirurgus 
ordinarius) végezték, de a magánorvosok (medicus privatus) is feljogosítható volt az oltás 
elvégzésére. A harmadik fejezet az oltási kampány elıkészítésének a feladataival (oltási 
eszközök elıkészítése, népszerősítés stb.), a negyedik az oltóanyag győjtésével, 
konzerválásával, az ötödik az oltási technikával és a hatodik a himlı elleni küzdelem egyéb 
eszközeivel és a himlıoltással kapcsolatos hatósági teendıkkel foglalkozik. 

Hogy a vármegyei hatóságok miként hajtották végre a himlıoltásra vonatkozó királyi 
dekrétumot, azt szépen mutatják be a „Tettes Ns. Fejér vármegyében a Mentı himlı 
béoltására ügyelı Deputátiót tárgyazó Jegyzések” 1820-ból: 
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„A mentı himlı óltásnak gyarapíttatását elintézı kegyes parancsolat érkezett 
November 30-án 1813-ik esztendıben, ennek következtében: 

A Centrális Deputátio Budán lévén a Protomedicus Elöülése alatt, valamint 
minden Vármegyékben, úgy itt is filiális Deputátio neveztetett ki, melynek Elöülıjévé 
T. Végh Ignácz Táblabíró Úr, Tagjaivá pedig a Járásbeli Fö-Szolgabíró Urak, 
Megyebeli Fö-Orvos Úr, és három Járásbeli Seb-orvos Urak, a Catholicus Esperest 
Urak, a Fejérvári ó-Hitü Esperest Úr, a Reformátusok részekrıl a Zámolyi, és Fülei, 
Senior Nagy István, és Szabó Péter Urak, az Evangelicusok részekrıl pedig Malatides 
Dávid, Ondódi Senior Úr neveztetett ki. 

A Lelki pásztoroknak kötelességekké tétetett, hogy a Népet gyermekeiknek 
beoltására buzditsák, a Nótáriusoknak pedig, hogy mind azokat, a kik még a 15-ik 
esztendıt által nem hágták, s természetesen nem himlıztek, öszveírják s azon 
Lajstromokat a Deputatio Elöülıjének be mutassák. 

Az egész Vármegye a Megyebeli Seb-orvosok közt felosztatott, a kik is az általok 
kiszabatott idıben tartoznak Helységeiket bejárni, forspontot ingyen kapván, ott a már 
beóltottakat megvizsgálni, s azokból a még óltatlan gyermekeket beóltani, a kiket 
szüléikkel együtt a Helység Elöljárói egy bizonyos közönséges helyre öszvehajtani 
tartoznak. A Helységek nyomtattatott Tabellákat kapnak, a melyekbe a Seb-orvos 
köteleztetik a béoltottaknak neveket, szüléiket, conditiojokat, idejeket, a tehén himlı 
foganatos, vagy nem foganatos vóltát s. a. t. feljegyezni, s önnön aláirása alatt idırıl 
idıre a Biztosság Elöülıjéhez felküldeni, a ki is azon Tabellákat beköttetvén, azokat, és 
azoknak summás kivonatásokat, a Nagy-Méltóságu Helytartó Tanácshoz lejendı 
felküldés végett minden esztendıben egyszer bemutatja. 

Az Elöülı esztendınként kétszer Gyülést szokott tartani, a melyben a 
végbevitettek felolvastatnak, a panaszok elintéztetnek. 

A Seb-orvosok minden béóltatott gyermektıl (a szegényeket értvén) 15 krajczárt 
kapnak, a honi pénztárból. A béóltatott gyermekek pedig, a mentı himlın szerencsésen 
általesvén, bizonyság levelet kapnak, az Elöülı aláírása, és a Deputatio pecsétje alatt, 
a történt béoltásról.” 

 
Himlıoltóanyagot a magyar orvosok eleinte Bécsbıl szereztek be, több orvos pedig 

egészséges gyermekekkel Bécsbe utazott himlıoltás céljából és ezek himlıpustuláiból 
győjtötték az oltóanyagot. A himlıanyag fenntartása eleinte csak egyik gyermekrıl a másikra 
való továbboltás útján volt lehetséges (az oltóorvos legtöbbnyire a járási sebész, a beoltott és 
fogant gyermekeket anyjukkal együtt vitte a szomszéd községbe és ezek karjáról oltott). Majd 
a járási sebészek és a megyei fıorvosok feladata lett az oltóanyag „szedése” és fenntartása. 

Az állandóan emberrıl-emberre átoltott anyag azonban gyakran „elfajzott” és a 
védıoltások eredményességében zavarokat okozott. Minthogy az egészséges gyermekek 
himlıpustuláiból győjtött anyag nem volt elegendı, konzerválása pedig igen nehéz volt, 
felhasználták a himlıs tehenek és más állatok tıgyérıl kikapart anyagot is, amelyet 
megszárítva és fiolákba rakva, pecsétviasszal légmentesen elzártak (himlıpor). A porrátört 



pustula pörkjével való védıoltást javasolja („ha nincs friss gerjettség”) Anton Störk ’Tanítás a 
hadi és falusi borbélyoknak’ címő könyvében. 

Ivanovics András homeopata – korábban kapronczai városi fıorvos – 1838-ban a 
tehénhimlı pótlékául a juhhimlıt ajánlotta és erre vonatkozólag így ír:54 

 
„Az ótanyag csak gyéren vétetik magából a himlızı tehénbıl, hanem többnyire egy 
gyermekbıl másba. És ez ótásmódot mások és magam szoros vizsgálatánál fogva 
ártalmasnak merem mondani, mert általa nemcsak a himlı, hanem minden más 
ragadó nedvbetegségek p. o. rük, kosz, görvély, bujasenyv stb. által vitetik betegrıl 
egészségesre; de ennek nem maga az ótás az oka, hanem az a körülmény, hogy 
gyermekbıl történik az ótás; az ótanyagot tehát nem gyermekbıl, hanem magából a 
himlızı állatból kell vennünk, s a veszély el lesz hárítva. Eddig tehénbıl szokták a 
himlı-anyagot venni, de mivel tehénhimlı hazánkban épen nem, s külföldön is csak 
nehezen tehetünk szert, a dolgon segíteni szándékozván, juhhimlıvel éltem már három 
éve óta; s láttam: hogy ha a juh egészséges volt, az ebbıl vett ótanyag hasonló 
betegítı, s óvó erıvel birt mint a tehéné. Közel lévén tehát tapasztalatom az 
érettséghez, közlöm ezeket: óhajtván minden illetıt serkenteni a juhhimlınek 
tehénhimlı helyébe alkalmazására az ótásban és a tapasztalandó sikernek akár a 
közönséggel, akár pedig velem közlésére.” 

 
Gebhardt Ferenc (1791–1869) vezetése alatt 1824-ben Védhimlı Intézet létesült Pesten. 

Azóta ez gondoskodott a „himlı törzsanyag fenntartásáról és az oltóanyagnak a hatósági 
orvosokhoz való szétküldésérıl, azon törzsoltonczok számára, a kik beoltása által használható 
nyirkot lehetett kapni a karról karra való továbboltás számára”. 

Az a lendület, amellyel a védhimlıoltás megindult és amely révén a XIX. század elsı 
évtizedében a városokban legalább minden gyermeket beoltottak, a század második 
évtizedében már ellanyhult és a „tehénhimlıoltás a falvakban már csak ímmel-ámmal 
folytattott” – írja Kováts Mihály. A védıoltás megszervezése után tíz évig nem mutatkozott 
olyan súlyos járvány, mint azelıtt, amikor minden járványban legalább 30–50%-a a 
himlılepte gyermekeknek meghalt „nem számlálván azon elrútításokat és azon romlásokat, 
melyeket a rettenetes betegség hagyott maga után”. Az 1820-as évek után azonban a 
megbetegedések száma nıttön-nıtt. 

A Helytartótanács nem szőnt meg az oltásokat szorgalmazni, azonban „a köznépnek 
nem volt elegendı tanittatása és esmérete a tehén himlırıl és annak hasznáról”. 

A Helytartótanács állandó szorgalmazásának tulajdonítható a népszerő himlıirodalom 
fellendülése. Alig volt valamirevaló tiszti fıorvosunk, aki a maga írásaival ne gyarapította 
volna a himlı elleni védekezés terén az 1800-as évek elején mutatkozott himlı irodalmat. 
Ennek két legismertebb termékét említem csak. Az egyik Bossányi András (1753–1825) „a 
szent Róchusnál lévı pesti Betegfogadó Háznak igazgatója és ezen Sz. K. város elsı rendes 
orvosának”: ’Közönséges népoktatás a természetes emberhimlınek tulajdonságairól és a 
mentı- vagy tehén-himlınek jeles hasznáról’ címő55 munkája, a másik Paksi Szathmári József 
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(elh.: 1837) Borsod megyei fıorvosnak ’A tehénhimlı oltásról való rövid értekezés, leginkább 
a közrendőek megvilágositására intéztetve’ címő56 könyve. 

 
„Ortza pirulással – írja Szathmári József mőve elıszavában – sok kegyetlen kıszívő 
szülık gyalázatjokra kelletik meg vallanom, hogy midın már a tehén himlı óltásnak 
ártatlan, sıt jóltevı haszna a fényes napnál is tsak nem világosabbá lett; még-is az 
1816. esztendıben, itt Miskoltzon is ehhez hasonló pusztításokat tettek a himlök; 
midın nem ujság volt látni egy házból hármat négyet kihalni a himlıben.” 

 
Errıl az igen népszerő könyvrıl egy korabeli orvosíró, Molnár János (1759–1831) Fejér 

megye rendes fıorvosa ’Orvosi törvény, mellyet a két ns. magyar haza hasznára készitett’ 
címő57 munkájában a következıképpen emlékezik meg: 
 

„…a melly kegyetlen szülék e tekintetben egy erköltsi és egy megbélyegzett 
lelkekesméretét méltán mardosható tükörbe akarnak tekinteni, olvassák meg egy Tudós 
Hazánkfiánknak, Miskolczi Fö Orvos Szathmári Józsefnek a mentı himlırıl 
Miskolczon kiadott bölts munkáját.” 

 
Szathmárinak ezt a könyvét és Bene Ferencnek már idézett ’Rövid oktatás a mentı 

himlıinek eredetérıl, természetérıl és beoltásáról’ címő könyvét az állam minden 
nemzetiségének nyelvére lefordíttatta a Helytartótanács és terjesztése végett megküldte a 
hatóságoknak (opuscula popularia de variola vaccinae Regni Jurisdictionibus recommendata 
et submissa). 

A védıoltások szervezetlensége, a nép idegenkedése, az emberrıl-emberre átvitt 
oltóanyag elfajulása és az egyszeri védıoltás következtében az 1822–1823. és az 1833–1834. 
években Magyarországon újra járványok jelentkeztek és az eddigi járványokkal szemben, már 
oltott, felnıtt egyének is nagy számmal betegedtek meg. De megszaporodtak az ún. oltási 
ártalmakra vonatkozó észlelések is. Ezek egy része sok esetben volt a hibás, vagy gondatlan 
oltási technika rovására írható (az oltásnál megkívánható sebészeti tisztaság be nem tartása, az 
oltásra szolgáló eszközök fertıtlenítésének kevés lehetısége etc.). 

A magyar orvosi körökben még élénken élt a zseniális bécsi egyetemi tanárnak, Hont 
vármegye egykori tiszti fıorvosának, Maximilian Stollnak (1742–1787) az a világot megjárt 
mondása, hogy „az emberi szervezet másodszor nem fogadja be a himlı kontágiumát” és az 
újabbi himlıjárványok, de különösen „a himlınek feltőnte oly egyéneken, kik már egyszer 
beoltattak”, nagy bizonytalanságot idézett elı a védhimlıoltás kérdésében. Ekkor merült fel 
nálunk is az újraoltás szükségességének a gondolata, amelynek egyik szószólója Pest város 
késıbbi tiszti fıorvosa, az ’Orvosi Tár’ szerkesztıje, Flór Ferenc (1809–1871) volt. 

Országos figyelmet azonban csak akkor ébresztett az újraoltás kérdése, mikor a magyar 
himlıoltás elleni küzdelem magyar veteránja, Tormássi Lajos (1784–1867) – 1812 óta Békés 
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56 Szathmári József: A tehénhimlı oltásról való rövid értekezés, leginkább a közrendőek megvilágositására 
intéztetve. Buda, 1818. Ny. az egyetemi nyomd. 68 p. 

57 Molnár János: Orvosi törvény, mellyet a két ns. magyar haza hasznára készitett. 1–2. köt. Székesfejérvárott, 
1814–1818. Számmer. 8 lev., 497, 7 p.; 334 p., 3 lev. 



megye tiszti fıorvosa – az 1843. évi temesvári orvosvándorgyőlésen „táblázatos elıadást” 
tartott az általa 1812–1842 között végzett, több mint 100 ezer himlıoltás eredményérıl és 
„tapasztalván, hogy a védhimlı kilencz év mulva erejét veszti”, az „újólagi oltás”, a 
revaccináció kötelezı behozatalát javasolta a vándorgyőlés tagjainak nagy helyeslése közben. 

Bár a revaccinációt bizonyos korlátok között egyes vármegyékben az 1840-es években 
már megpróbálták, így Krassó megye 1842-ben újraoltatta a 11–12 és a 15–17 évi mindkét 
nembeli fiatalságot, az orvos-vándorgyőlés egyöntető állásfoglalása mégis figyelemreméltó, 
mert a himlıoltásnak az egész életre szóló mentességérıl Jenner által felállított, késıbb 
tévesnek bizonyult tant a himlıoltás terén nagy tapasztalatokkal rendelkezı európai 
szakemberek is – így az olasz Sacco, a német Hufeland és a francia Sedillot – még az 1830-as 
években fenntartották. Sıt az angol kormány által 1857-ben megkérdezett 542 szakember 
mindegyike – négy kivételével – még 1857-ben is úgy nyilatkozott, hogy „az oltott egyéneken 
himlı többé ki nem törhet”.58 

Szintén így nyilatkozott 1850-ben a Magyar Tudományos Akadémián tartott ’Az ember- 
és a tehén himlırıl’ címő elıadásában Gebhardt Ferenc egyetemi tanár, aki a pesti egyetemen 
a himlıoltástant már 27 esztendı óta elıadta. 
 

A sikerrel végbevitt tehénhimlıoltás absolut véderıvel bír a természetes emberhimlı 
ellen s ennek következtében tagadom az oltás általános ismétlésének szükségességét, 
sıt azt károsnak is mondom” 

 
– írja Gebhardt Ferenc, a különös kór- és gyógytan tanára.59 

A védıhimlıoltás ügye 1848 után is állandóan napirenden volt és az abszolutisztikus 
kormányzat erıs kézzel fogott az oltások keresztülviteléhez is. Már 1850-ben Központi 
Védhimlı Intézetet létesítettek az oltóanyag biztosítása érdekében és elrendelték a 
védıoltások népies ismertetését. Az e korból származó népszerő himlıírások közül 
kiemelkedik Horner István (1808–1891; nevét késıbb Vezekényire magyarosította) gyöngyösi 
kórházigazgató, neves homeopata orvos ’Népszerő oktatás a tehén vagy védhimlı oltásról’ 
címő60 munkája, amely német és tót nyelven is két kiadást ért meg. 

Az egészségügyi közigazgatás rendezetlensége és az osztrák elnyomók által idetelepített 
idegen hatósági orvosok népszerőtlensége miatt a lakosság nagy része kivonta magát az oltás 
alól és 1861–1862., valamint 1866. esztendıkben ennek következtében súlyosabb 
himlıjárvány pusztított végig az országon. Pedig 1861-ben magántanárt (docens privatus) is 
kapott „a himlı- és ojtástanból” Patrubány Gergely (1830–1891) személyében, ki elıbb a 
Császárfürdı, majd 1873–1887-ig Budapest tiszti fıorvosa volt. 

Sajátságos, hogy a himlı csaknem 100 esztendeig intenzíven foglalkoztatta az 
orvostudományt és patológiája mégis annyira tisztázatlan maradt, hogy még az 1850-es 
években is a bırbajok közé sorolták a vörhennyel és kanyaróval együtt és az egész világon 
együtt szerepelt a három betegség a halálokok között is, egészen a XIX. század közepéig. 
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Ebben az idıben az orvosokat és a kormányokat is a kényszeroltás, a himlıoltás 
kötelezıvé tételének kérdése foglalkoztatta. „A nép nincs olyan mértékben felvilágosodva – 
mondották –, hogy az oltásban áldást és nem felsıbb nyomást látna.” Az oltási kötelezettség 
bevezetése ellenzıinek nagyobb része elvi okokból (az állami beavatkozást elvetve) – egy 
másik része pedig az oltási ártalmak okán foglalt állást a himlıoltás kötelezıvé tételével 
szemben. 

Különösen megdöbbentette az orvosi köröket a szifilisz átvitelének lehetısége a 
himlıoltás útján, amit eddig szilárdan tagadtak a himlıoltás összes hívei, de ami az 1860-as 
években a nemzetközi irodalomban megcáfolhatatlanul bebizonyosodott. Még Philippe 
Ricord (1800–1889), aki a három nemibetegség identitásáról addig vallott felfogást 1838-ban 
megdöntötte, is kénytelen volt ezt eddigi álláspontjának feladásával elismerni. Ricord-nak 
1863. május 13-án a francia akadémiában mondott szavai az egész tudományos világot 
megrázták: 
 

„J’ai d’abord repoussé ce mode de transmission de la verole par la vaccination. Les 
faits se repruisant et paraissant de plus en plus confirmatifs, j’ai accepté de ce mode 
de transmission, je dois le dire, avec reserve, si vous voulez avec repugnance. Mais 
aujourdhui je n’hesite plus á proclamer leur realité.” 

 
Nálunk Kaczander Áron (elh.: 1875) miskolci orvos61 és Glatter Ede, Pest vármegye 

fıorvosa62 írtak le ún. „himlıoltási járványokat”. 
Ezt a helyzetet felhasználva a fáradhatatlan magyar antivaccinátor, Schaller Nepomuk 

János (1814–1901) székesfehérvári gyakorló orvos, több heves hírlapi támadást indított „a 
himlıoltás vétkes cselekménye, haszontalansága és kártékonysága miatt”. Cikkeit „a 
hírlapírói méltányosság szempontjából” orvosi lapjaink is közölték,63 de a himlıoltás elleni 
agitációja csak a külön vélemény erejéig tudott orvosi körökben hatást kelteni. 

A szifilisz átvihetıségének bebizonyosodása azonban az egész világon új lendületet 
adott a himlıoltás elleni agitációnak és elfogult támadásaival megerısítette a bizalmatlanságot 
a tömegekben a védhimlıoltás és a revaccináció szükségessége iránt. De különösen végzetes 
volt a himlıoltás hitele szempontjából az 1869–1873. évi európai himlı pandémia, amely kb. 
egymillió fınyi emberveszteséget okozott. 

Ez a hangulat nyert kifejezıdést Kun Tamás (1815–1894), Borsod megye 1861-ben 
megválasztott fıorvosának, e kor kitőnı egészségügyi közigazgatási szakírójának ’A 
védhimlıoltás ügye’ címő64 cikkében, amelyben egyebek között a következıket írja: 
 

„…A védhimlıoltás volt tudományunknak minden büszkesége és legnagyobb dísze és 
most megfordítva áll a dolog, mert ha eszélyesen elejét nem vesszük, éppen a 
védhimlı-béoltás jótékonysága ellen a népben mindinkább erısödı vélemény 
pelengérre állítandja tudományunkat.” 
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De az 1873. évi bécsi nemzetközi orvoskongresszus a védhimlıoltás kötelezı 

bevezetése mellett foglalt állást és ennek hatása alatt az 1876. évi XIV. tc.-be is belekerült a 
védhimlıoltási kötelezettség, de büntetı szankció nélkül. Tíz évvel a himlıoltási kötelezettség 
bevezetése után, 1886-ban azonban egy olyan súlyos himlıjárvány zajlott le Magyarországon 
(15317 halálozással), amely felért egy kisebb középkori járvánnyal. 

Érdemes megemlíteni, hogy a bécsi nemzetközi orvoskongresszus nagy himlıoltási 
vitájában, amelyet Ferdinand Hebra 1816–1880) vezetett, a himlıoltás kötelezı bevezetése 
ellen nyilatkozott Hermann Adolf (1837–1874), a pesti izraelita kórház fıorvosa is, aki 
kétségbe vonta, hogy a Jenner-féle védıoltásnak része volna a himlıs megbetegedések és a 
himlı letalitásának a csökkenésében stb.65 

A himlıoltás ellenzıi Párizsban 1880-ban nemzetközi értekezletre győltek össze és új 
harcot indítottak a több országban bevezetett himlıoltási kényszer ellen. Ennek a 
mozgalomnak egy idıszerőtlen és késıi megnyilvánulása volt Schaller János, már említett 
magyar antivaccinátor újabb támadása, aki „orvosi angyalcsinálásnak” nevezte a himlı elleni 
védıoltást és egyebek között a következıket írja:66 
 

„Az még haggyán volna, hogy az ojtás nem biztosít himlızés ellen, csak ne inficiálná 
csecsemıinket, csak ne ojtanának át legkülönbözıbb családi nyavalyák, csak ne 
ojtatnának ártatlan csecsemıinkbe az idı elıtti halál. Midın a dolog ily megrendítı 
állásánál ma már minden mővelt nemzetség mozgalomra kel az ojtásgyiloktóli 
megmentésére, valóban csodálható, hogy egyedül a magyar nemzet tőri éspedig 
legnagyobb közönnyel (járványmentes idıben) kedves ártatlanainak elvtagadó ojtások 
általi kínszenvedéses elpusztulását.” 

 
Ezt a támadást azonban az 1886. évi súlyos himlıjárvány annyira idıszerőtlenné tette, 

hogy semmi komoly visszhangot nem keltett. 
Említésre érdemes a magyar himlı elleni küzdelem egy másik epizódja is. Az 

országszerte dühöngı 1886. évi himlıjárvány közepette volt egy alföldi község – Túrkeve –, 
amely teljesen mentes maradt a himlıtıl, mert a község orvosa, Pécsi Dani (1855–1937) a 
saját maga termelte borjúhimlı-nyirkkal a község minden lakosát beoltotta. Utólag kihágási 
eljárást indítottak ellene oltóanyag engedély nélküli termelése címén. 

Az 1886. évi himlıjárvány hatása alatt készült az 1887. évi XXII. tc., az ún. himlıoltási 
törvény, amely kimondta, hogy minden gyermeket nemcsak életének elsı évében kell 
beoltani, hanem a 12 éves kor betöltése elıtt újra kell oltani. 

A törvény erélyes végrehajtása és a szigorúan keresztülvitt újraoltás következtében a 
himlı-megbetegedések száma csakhamar erısen csökkent és az 1900-as évektıl kezdve – az 
elsı világháborút kivéve – már csak elszórtan fordultak elı himlıesetek, fıleg a himlıoltás 
elmulasztása következtében.67 

                                                 
65 Zur Impffrage, Separat Abdruck aus der Wiener Medizinische Presse, 1873. 
66 Székesfehérvár és Vidéke, 1885. jún. 9. 
67 Hajniss Géza: A vaccináció fejlıdése Magyarországon. = Orvosi Hetilap 40 (1896) No. 39. 



A himlı elleni küzdelemnek harmadik szakaszát jelenti – az újraoltás bevezetése után – 
az állati eredető himlıoltóanyag alkalmazása a humanizált himlınyirk helyett annak 
glicerinnel való konzerválása, majd sterilitásának és erejének ellenırzése, illetve 
standardizálása. 

A Stefánia Gyermekkórház, amely 1874-ben átvette a Központi Védhimlı Intézet 
teendıit, 1886-ig humanizált nyirkot használt vagy Bécsbıl szerezte be az állati eredető 
himlıoltóanyagot,68 de 1887-ben már – a Stefánia Gyermekkórház ellenırzése alatt – három 
engedélyezett magán himlınyirk-termelı intézet termelt és hozott forgalomba állati 
oltóanyagot (vaccina animalis) és ezáltal lehetıvé vált a „szedett anyaggal” végzett, vagy a 
karról-karra való oltás fokozatos megszüntetése s az állati oltóanyag kizárólagos használata 
(1894. november 30-án kelt belügyminiszteri rendelet). Ezáltal pedig megszőnt a 
szifiliszfertızés veszélye (a luesz borjúnál nem fordul elı). 

Hogy csaknem 100 éves küzdelem után végre teljes elismeréshez jutott az emberiség 
szempontjából egyik legáldásosabb orvosi felfedezés, a védhimlıoltás – ebben nem csekély 
érdeme van a jeles magyar egészségügyi statisztikusnak, Kırösy Józsefnek (1844–1906) is. 
Az ún. bécsi oltási iskolával szemben69 a világ nagy városai himlıoltási anyagának 
felhasználásával a IX. nemzetközi orvoskongresszus színe elıtt új statisztikai módszerével 
Körösi Józsefnek sikerült megcáfolni a himlıoltás ellenzıinek minden érvét és a himlıoltás 
tapasztalati úton már igazolódott véderejét és hasznát számszerő adatokkal is fényesen 
bebizonyítani. Bár a himlıoltás kérdése véglegesen lezárva ma sincs, a védhimlıoltás 
felfedezésének emlékére a Budapesti Orvosegyesületben 1896. szeptember 17-én rendezett 
Jenner Ünnepély elıadói jogosan állapították meg, hogy Jenner próféciája – a himlı 
kiirtásáról – lényegében már valóra vált. 
 
 

                                                 
68 Gyógyászat 26 (1886) p. 783. 
69 Orvosi Hetilap 31 (1887) No. 38.; Wiener Medizinische Wochenschrift 22 (1873) p. 303. skk. 


