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A „védhimlőoltás” bevezetésének göröngyös útjai

A ragályok elleni védekezésben nagy szerephez jutott a megfigyelés, a tapasztalás, 
amely már a középkorban pontosan elhatárolta egymástól – a tünetek alapján – a fekete 
himlőt, a pestist, a mocsaras területen jelentkező maláriát. Több járványos betegséggel 
szemben eredménnyel alkalmazták az elkülönítést, a pestisesek, himlősök személyes 
tárgyait, bútorzatát vagy éppen otthonát elégették, tapasztalva azt, hogy személyes érint-
kezéssel is terjedhet.

A 14/15. századtól elfogadott védekezési forma lett a karantén, egy-egy város, kikötő 
vagy jól elhatárolható terület hermetikus, katonaság által történt lezárása. A karantén 
alá vett városban, településen a járványbeteg házát kívülről fegyveresek őrizték, csak 
az orvos látogathatta – ma már viccesnek tűnő – védőruhában, az élelmet a háza elé 
helyezték le. Karantén esetén megtiltották a nyilvános helyen való tömeges találkozást, 
bezárták az iskolákat, korlátozták a templomi istentiszteletek számát, a halottat a nyil-
vánosság kizárásával temették el, sírjába oltott meszet öntöttek. Az utcákon összegyűlt 
szemetet elégették, fegyveressel őriztették a városi kutakat. A város kapuját ugyancsak 
fegyveresek vigyázták, betartatva a kijárási tilalmat. Meghatározott időre a városi la-
kókat kiengedték földjeik művelésére, mivel valamilyen formában biztosítani kellett 
a lakosság élelmezését. Ez a védekezési módszer – nem ismerve a tényleges okokat – 
gyakran eredménytelen lett.

A fertőző betegségek, s közülük a fekete himlő évszázadokon át tizedelte Európa – és 
természetesen Ázsia – lakosságát, amely ellen csak mérsékelten lehetett alkalmazni az 
elkülönítés „módszerét”. Az eredménytelenség okai között szerepelt, hogy a korabeli or-
vostudomány ismeretanyagából hiányzott a 19. század utolsó harmadában felismert bak-
teriológia, mikrobiológia. Ezek segítségével felismerhetővé váltak a járványokat okozó 
kórokozók (baktériumok, vírusok stb.). Addig is fontos szerepet kapott a tapasztalás, a 
betegség lefolyásának és a környezeti tényezők tüzetes megismerése, amelyből követ-
keztetéseket vonhattak le a betegség okára. 1796-ban kezdték alkalmazni – igaz csak 
szűk körben – a Jenner-féle himlőoltást, amely csupán a „tényleges” himlő ellen kívánt 
védettséget adni. Igaz, nem ez volt az első ilyen próbálkozás: 1717 év elején lady Mary 
Worthley Montagu (1689–1762) – a konstantinápolyi angol követ felesége – megbetege-
dett fekete himlővel, amit túlélt, csak az arcán ott maradtak a csúf hegek. Amikor terhes 
lett és egészséges kislánynak adott életet, szülészei – Charles Maitland (1677–1748) és 
Emmanuel Timoni (1670–1718) – rábeszélték, hogy ne tegye ki gyermekét a himlő ve-
szélyének, így olttassa be himlő ellen két gyermekét a helybeli görögök „himlőoltással 
kiváltott” védekezési módszerével. Az asszony arcáról lekapart himlőhellyel oltották be 
idősebb gyermekét, majd Timoni, immáron Angliában, az újszülött kislányt is immuni-
zálta. E védekezési formát a kínaiak már régóta ismerték, a 18. század elejére az örmé-
nyek és görögök által is ismertté vált. Az ókori Kína és India orvosai himlős pörköket 
zúztak össze, majd a kapott port egészséges emberek orrnyálkahártyájára fújták, hogy 
megmentsék őket a szörnyű fekete himlőtől. A módszert tehát elsősorban Timoni ismer-
tette meg Nyugat-Európával, Angliában a Királyi Orvosi Társaság több tagja előtt is 
ismeretes lett. Alkalmazása azonban vontatottan haladt, aminek oka nemcsak az orvosi 
körök félelme, hanem a lakosság elutasítása is lett. A 18. század közepén több angol és 
német orvos próbálkozott a himlő elleni szer kidolgozásával, kevés eredménnyel. Ami 
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1796-ban – mesébe illó módon – Edward Jenner (1749–1823) angol orvos-sebésznek si-
került: Jenner egy tehenészlánytól hallotta: hogy ő nem betegedhet meg himlőben, mert 
már átesett egy tehénhimlő betegségben. Ez a megjegyzés vette rá Jennert, hogy kísér-
letezzen: megfigyelte, hogy a környéken több tehénhimlős állat volt, de a fejőasszonyok 
között is talált himlőhólyagost. Rávett egy James Phipps nevű fiút, hogy engedjen testén 
kísérletezni: több napon át egy tehén himlőhólyagjából származó váladékkal fertőzte, 
karcolt sebeket ejtve rajta. A fiú átesett a tehénhimlő fertőzésen, majd később szervezete 
ellenállt a „rendes” himlőnek.

A Jenner-féle módszert valóban a véletlen „szülte”, de az első olyan eset volt a me-
dicina történetében, amit az éles szakmai megfigyelés eredményezett. Jenner tudatában 
volt felfedezése jelentőségének, ezért megfigyelését és a módszer eredményes alkalma-
zását 1797-ben a londoni Királyi Orvostársaság elé terjesztette, amit az elutasított. A 
sikertelen „próbálkozás” nem jelentett kudarcot, mert az angol és az európai orvostársa-
dalom felfigyelt rá, és végül sikerre vitte a védőoltás ügyét.

Kiss László Az égnek legszebb ajándéka főcímet viselő tudománytörténeti könyvében 
nemcsak az „alaptörténetet” követi nyomon, de elsősorban ennek magyar vonatkozásait 
dolgozza fel aprólékosan. A jól megírt, olvasmányos és irodalmi hivatkozásokkal doku-
mentált mű nem csupán témaválasztása miatt fontos munka. Izgalmas része a könyvnek, 
amikor a szerző azt próbálja megtalálni, hogy a 18. századi magyar orvosok közül ki 
alkalmazott először variolációt, azaz emberen levő himlőhólyagból nyert váladékkal tör-
ténő fertőzést. A fennmaradt adatok és források szerint ezt Raymann János (1690–1770) 
eperjesi orvos tette elsőként hazánkban, 1717-ben tanulmányban is beszámolt erről, 
viszont továbbra is rejtély, hogy miért nem vagy alig említi Raymann és magyar köve-
tőinek nevét e téren a szakirodalom.

Kiss László aprólékos kutatási módszerével választ keresett arra is, hogy ki volt az 
első magyar orvos, aki a Jenner-féle módszert alkalmazta, pedig a hazai orvos-történet-
írás kiemelkedő nagyságai rendre más-más személyt jelöltek meg, de ez vonatkozik a 
19. század elejének országos főorvosaira is, hiszen az utóbbiak rendelhették el a „köte-
lező oltásokat”. Ezek olyan izgalmas történetek, amiről nem szabadna megfeledkezni, 
mint azokról az orvosi vagy laikus mozgalmakról sem, amelyek gátolták a védőoltás 
bevezetését. Nem véletlen, hogy az oltási kötelességet kimondó első rendelet (1805) és 
a tényleges oltási kötelezettséget elrendelő törvény (1885) között 80 év telt el. Ebben 
szerepet játszott a vármegyék egymástól eltérő hozzáállása, valamit azok az ellentétek, 
amely a hazai szérumgyártás megvalósulása körül feszültek. Ehhez kapcsolódott annak 
a szakmai kérdésnek az eldöntése, megoldása, hogy emberi vagy állati oltóanyagot 
gyártsanak-e. Lényeges kérdést vetettek fel, hiszen egyaránt felmerült: hogy – még ha 
elenyésző arányban is – az emberi oltóanyaggal átvihető más betegség, illetve, hogy 
miként lehet az elkészült oltóanyagot teljesen „humanizálni”.

Kiss László könyvének érdekfeszítő fejezete, amikor a védőoltás ellenzőinek el-
méleteit tekinti át, s sajnos ez a vita ma sem záródott le. Sajnálatos, hogy az ellenzők 
nem csak laikusok, akik eltérő szemszögből építették fel elméleteiket. Ide sorolhatók 
napjaink különböző természetgyógyász irányzatainak hirdetői, akik eleve ellenzik a 
gyógyszergyári termékeket, a gyógyszeres prevenciót, így a védőoltásokat. Ez a küzde-
lem nem mai keletű, hiszen a védőoltások történetével egyidős, a 19. század első évti-
zedeiben kezdődött és tart ma is, bár változtak az elméletek, a „csalhatatlan” elméletek. 
Ehhez kapcsolódik az a másik fejezet, amelyben a szerző az egyházak, legfőképpen a 
városi-falusi papok szerepét vizsgálja, akik a szószékről fejtették ki meglátásukat a vé-
dőoltás fontosságáért.
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Napjainkban, amikor Európában eltűnt a fekete himlő, csak a behurcolás ellen kell 
védekező módszereket kidolgozni – ebben az ellenőrizetlen bevándorlás jelent újabb 
gondot. Újabban a legnagyobb veszélyt mégis azon csoportok jelentik, amelyekben a 
mindenféle oltást ellenzők tömörülnek, köztük az antivakcinációs mozgalmak is.

A könyv nagy erénye, hogy a himlőoltás elleni védőoltás magyarországi kultúrtörté-
netéhez kapcsolódó magyar orvosokat szinte hiánytalanul felsorolja, életútjukat végig-
kíséri, valóban emléket állít nekik.

(Kiss László: Égnek legszebb ajándéka. Barangolás a himlő elleni védőoltás magyar-
országi kultúrtörténetében. /Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára (119)./ 
Budapest, 2017, Magyar Tudománytörténeti és Egészségtudományi Intézet, 144 p.)


