A FEKETEHIMLŐ
A himlő kiütéses betegség, magas lázzal jár és a mortalitás
(halálozás) aránya is magas. Norvég nyelven kopper, angolul
smallpox. Óközépangol nyelven jelenthetett sokfajta, kiütéssel
járó betegséget (Shorter Oxford Dictionary). A norvég szó az
alnémetből ered, szintén kiütéses betegséget jelentett, és eredete a norrøn poki azaz zsák vagy zseb, ami angolul pocket.
Északon a szót szitokként használták attól az időtől kezdve,
mikor himlőjárványok pusztítottak Skandináviában. A norvég
pokker talán ördögnek fordítható, és ezt többen pontosan így
fogják fel, de mint tudjuk, az utóbbi szó magyar verziója enyhébbnek hangzik a norvég szóhoz képest. Viszont érdekes,
hogy mindkét nyelvben a gonosszal kapcsolatos. de Caprona
Y.: Norsk etymologisk ordbok, Kagge Forlag, 2013.
A feketehimlő – régen – rendkívül veszélyes emberi fertőző
betegség, amelyet a Poxvirus variolae vírus okoz. Az emberiség történetének egyik legpusztítóbb ragályos kórokozója.
Nincsen hiteles leírása himlő-szerű betegségnek ÉszakAmerikából, az amerikai kontinens európai meghóditása előtti
időkből. A himlőt először a karib szigeti Hispaniolán 1509ben és a szárazföldön 1520-ban írták le, egyidejűleg a spanyol
telepesek érkezésével.
Himlő pusztította el a bennszülött indián lakosságot, és fontos
tényező volt a hódítással kapcsolatban, mivel az aztékok és az
inkák fogékonyak voltak, míg a spanyol hódítók immunisak.
Észak-Amerikában a keleti parton, 1633-ben Plymouthban, és
Massachusettsben is pusztító himlőjárványok léptek fel az
indián lakosság körében, majd később a bennszülött telepeseknél. A halálozási arány az indián lakosságnál magas, 80-90%.
Egyes források szerint a telepesek szándékosan is fertőzték az
őslakosságot. https://en.wikipedia.org/wiki/Smallpox
A járvány Európa belső területein is egyre nagyobb méreteket
öltött. Himlőben hunyt el I. József (1701-1711) magyar király, és 1767-ben Mária Terézia is megkapta. Ő ugyan nem
halt bele, de férje és két gyermeke áldozatul esett a fekete himlőnek. Ebben az időben Magyarországon évente 22 500 ember
halt meg himlőben, míg Franciaországban 30 ezer.
Kapronczay Károly dr.: Orvosi Hetilap, 2003-06-01 / 22. szám
A fertőzöttek körében rendszerint magas (az Óvilágban 1520%, az Újvilágban gyakran 40-80%-os) volt a halálozási
arány, és a túlélők közül sokan (mint például Kölcsey Ferenc)
megvakultak.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Fekete_himl%
C5%91
A himlő szót magyar nyelven leírva a következő összefüggésben olvashatjuk, -talán először:
Egy Lisszabonban tevékenykedő karmelita misszionáriusról
esik szó: Sok szegény ember ki az erdőből oda vezettetett, az
himlőből meg-fzokott halni;
mig bizonyos Karmélita
Mifíionárius az himlő béoltáft közikbe fzerentséfen nem vezette. Magyar Könyv-Ház 1. Posony, 1783.
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Lehoczky András Bánffy György erdélyi gubernátorról
tesz említést, akit hosszantartó köhögés miatt egy borbély
gyógyított. A gyógyítás nem lehetett túl eredményes, mert
a gubernátor hamarosan meghalt.
Íme a leírás: Efztendövel Bétsben járt, foha egésfége nem
volt, tsak köhögött télbe nyárba, most pediglen fzemei
kezdettenek vala fájni egy átkozott Prinz nevezetű Német
Borbély curálá, el-altatván, hogy meg-gyogyítja, ollyan
erős orvosfággal, hogy minden húsa el-apada, és tsak a’
tsontya marada. A’ Gubernátor vévén efzébe iítollyára,
hogy igen rofzfzúl volna, a’ Borbéllyt nem admittála,
hanem Köleséri Sámuel Excelfus híres Doctort hivata, a’
pedig meg-monda, lehetetlen már curálni, mert a’ Borbély
minden réfzeit elvefztegette, azért ő Nagyfága tsak
haIáihoz kéfzüllyön. Stemmatographia Pars II., Pozsony,
1798., www.arcanum.hu
Azóta más a munkamegosztás, a borbélyok nem a köhögést kúrálják, és az orvosok túlnyomó többsége is sejti,
hogy lehet ezt az állapotot diagnosztizálni és kezelni.
Node vissza a himlőhöz. A nevezett Bánffy György fia is
részt vett a temetésen, Kolozsvárott meghimlőzék és
Tsanádig jőve ott meghala. A baj nem jön egyedül.
A himlőoltás szó Kazinczy Ferencnél 1818-ban fordul elő:
A szerző azért aggódik, hogy vajon a nép megérti-e az
oltás jelentőségét, „általlátja-e a himlőoltás jótétét”. Mint
látjuk a továbbiakban, hosszú ideig tartott míg hazánkban
kötelezővé lett a himlőoltás.
Fejér György, Vass László (szerk.): Tudományos Gyűjtemény 2. évfolyam, 18188. sz. Kazinczy Ferenc : Az Erdélyi Szászok. - Gubernátor Báró Bruckenthal Sámuelnek
Bibliothecája, Kép-gyűjteménye. (Kazinczynak Erdélyi
Leveleiből). 91-112.
Dániában az Országlószéknek bölts intézetei olly foganatosak lettek, hogy Koppenhágában 1811-ik esztendő óta
egy gyermek sem halt meg a természeti Himlőben: pedig
tsak 1802-ikben kezdették el az ojtást. Az előtt tsak ezen
városban esztendőnkint meghalt 2-3000 gyermek a’ himlőben. Hasznos Mulatságok, 1819. 2. félév (1-52. szám)
1819 / 24. szám
Viszont Lenhossák Mihály már országos főorvosként (1825
-1840) 1829-ben elrendelte a kötelező módon történő oltást, ami valóban rendkívül fontos rendelet a hazai járványtörténetben, viszont továbbra sem lett eredményes,
hiszen a lakosság - ha nem is túlnyomó többségben - továbbra is idegenkedett elmenni himlőoltásra. Orvosi körökben is akadtak kétkedők, hiszen még nem ismerték az
oltás megismétlésének lehetőségét és fontosságát. Ettől
függetlenül a Helytartótanácshoz beküldött jelentések
számadatai bizonyították, hogy az oltás elterjedése és a

hatékony népszerűsítés következtében mennyire visszaesett a
halálozás aránya, illetve a megbetegedések száma.
“1800-ban Angliában, Franciaországban és Németországban
tömegeket oltottak be, de Itáliában és a skandináv államokban is jelentős
en visszaszorították a járványt.”
Himlővírus: A legnagyobb és legveszélyesebb vírusok közé
tartozik. http://www.knowledgescotland.org/briefings.php?
id=194

“Talán a történelem torz fintora, hogy hazánk az első között
volt, ahol kötelező módon rendelték el a vakcinációt, míg
Jenner hazájában, Angliában nem tették kötelezővé. Igaz,
Magyarországon 1876-ban, a közegészségügyi törvénnyel
vált véglegessé, amikor valóban, minden tanköteles gyereket
- 1868-ban emelték a magyar törvények közé az általános

tankötelezettséget - kötelező lett védhimlővel beoltani”.
Kapronczay Károly dr.: Orvosi Hetilap, 2003-06-01 / 22.
szám
Az 1882-es európai himlőjárvány Norvégiát is elérte, és
emiatt Dánia karantént rendelt el: minekutána a himlő
Christianiában, Norvégiában, kitört, a dán kormány is
veszteglést rendelt el onnét Dániába érkező hajók ellen.
Orvosi Hetilap, 1882. július (26. évfolyam, 27-31. szám)
1882-07-23 / 30. szám
Magyarországon a kötelező himlőoltást az 1887. évi himlőoltásra vonatkozó XXII. törvénycikk rendelte el.
1908-ban olvashatta a magyar közönség: Fekete himlő
pusztít Norvégia székhelyén, Christianiában. Eddig 75
megbetegedés és 3 haláleset fordult elő. Népszava, 190808-26 / 203. sz.
Erről a betegségről mindenki tudott, de gyakorlati problémát a kontinensen csak az 1960-as években okozott. Népszabadság, 1963. július (21. évfolyam, 152-177. szám)
1963-07-28 / 175. szám
1963-ban himlőjárvány volt Lengyelországban, és a magyar hatóságok tömegesen oltották be az oda utazókat,
majd ezt követte a Svédországba utazók oltása is, de a félelem alaptalan volt, és az oltást 1963 augusztusban már
megszüntették. Népszabadság, 1963. július (21. évfolyam,
152-177. szám)1963-07-31 / 177. szám. Népszabadság,
1963. augusztus (21. évfolyam, 178-203. szám)1963-0807 / 183. szám
1967 szeptemberben hívtak be katonai, majd katonaorvosi
szolgálatra Magyarország nyugati határára (Csorna, Kőszeg). Felettesem százados volt, felcser kiképzési háttérrel.
Rendesen bánt velünk. Csak ketten voltunk orvosok, mindketten fiatalok, alig valami tapasztalattal. A határőrségről
lévén szó, ez majdnem bizalmi állásnak is számított, jó
dolgunk volt. Például megengedték, hogy hetente egyszer
hazatelefonálhassunk. Ilyenkor beszéltünk az ügyeletessel,
aki megtekert egy kurblit, odaszólt mondjuk Körmendről,
majd a tekeréssel felélesztett vonalon elérte a Vár egyik
pincéjében lapuló kollégáját, és hirtelen lett kapcsolat, mely révén a hazaiakkal társaloghattunk.
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A katonai szolgálat nem volt teljesen egyhangú, mert valamilyen oknál fogva több száz sorkatonát kellett himlő ellen
beoltani. Máig is misztikus miért, de parancs az parancs.
Nem is telt el hosszú idő, az oltás eredményeképpen többen
belázasodtak, éjvíz idején a szombathelyi kórházban kötöttek ki. Szerencsére egyiknél sem lépett fel komoly szövődmény, és néhány napon belül folytathatták áldásos tevékenységüket. Ez jobbára a tiltott határátlépést megkísérlőkre való vadászatból állott.
(Akkor kimenni akartak az emberek, most bejönni
plus ça change, plus c'est la même chose.)
1970-ben már az oslói Közegészségügyi Intézet virológiai
osztálya (Virusavdeling B) munkatársa voltam. Osztályomnak volt két főnöke, az egyik dr. med. Arild R. Harboe, aki
az influenza- és a himlővírus labort vezette. Gitározott és
remek matematikus volt. A himlő még akkor fontos betegségnek számított, de szerencsére nem lépett fel Norvégiában.
1972-ben az angliai Birminghamben kötöttem ki a norvég
külügyminisztérium ösztöndíjasaként. Nem telt egy fél év,
máris azt a feladatot kaptam, hogy egyfajta himlővírussal
foglalkozzam. Akkoriban azt hitték (ma tudjuk, hogy nem
egészen így van), hogy egyes állatok, például a teve, az
orrszarvú, a kecske, a disznó, a fóka, a madár, mind az emberi himlővírus rezervoárjai lehetnek. Ez részben volt csak
igaz, mert a majmok és tevék himlővírusa megfertőzhet
embereket is. Írtam egy dolgozatot is a tevehimlő vírusáról,
mely iráni tevehajcsároknál okozott betegséget. Akkor hallottam, hogy a nyulaknak is van egyfajta himlővírusa.
Ausztráliában próbálták ezt a vírust bevetni a nagy állomány ritkítására, de nem sikerült, mert ugyan eleinte sok
nyúl elpusztult, de a folyamat eredményeként nagy
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részük ellenálló lett, megszokták
a vírust, majd még több lett belőlük. Magyarán szaporodtak mint
a nyulak.
Főnököm, dr. Henry Bedson
híres család sarja volt, egy ideig
Édesapja nevét viselte a ma
Chlamydia
nevű
kórokozó
(Bedsonia). Dr. Bedson nem
csak tudós, hanem a víruslabor
biztonsági tisztje is volt. Már
nem dolgoztam ott, de a birminghami laboratórium 1978-ban
dramatikus események színhelye
lett. Éppen egy víruskongresszuson vettem részt Hollandiában,
amikor hallottam a hírt. A rendkívül fertőző és veszélyes vírus a
labor elavult szellőző berendezését kijátszva, -mint a dzsinn a
palackból-, kiszabadult. Megfertőzte a laboratórium feletti emeleten dolgozókat, Janet Parker
hivatásos fényképészt (kórházba
szállították, és néhány napon
belül meghalt). Janet Parkert a
fekete himlő utolsó halálos áldozataként tartják számon. „A nő a
birminghami egyetem dolgozószobájában kapta meg a végzetes
vírust, annak légkondicionálóján
keresztül, mely megdöbbentő
módon a víruslabor elszívójával
volt összekötve.” http://www.vital.hu/themes/history/
history8.htm Janet Parker megfertőzte az édesanyját és az
őt szállító mentőst is. Ők életben maradtak. Ezután, dr.
Henry Bedson, mint az osztály biztonságáért felelős tisztséget viselő személy, hogy elkerülje a meghurcoltatást,
önkezével vetett véget életének. Valószínű ő volt Európában a himlővírus utolsó áldozata. 1978 smallpox outbreak
in the United Kingdom https://en.wikipedia.org/
wiki/1978_smallpox_outbreak_in_the_United_Kingdom
http://68.media.tumblr.com/0e8dec8fb09ae05cd467e49082
cc89d8/tumblr_obxo7xYfBH1tzwg9ro1_1280.jpg
Abban az évben oltottak be Norvégiában és más európai
országokban utoljára gyerekeket, és a WHO diadalnak
könyvelhette el, hogy néhány évre rá az egész világon,
beleértve az indiai szubkontinenst is, megszűnt a himlőjárvány.
Nemzetközi megállapodások szerint a vírust majd minden
laboratóriumban meg kellett semmisíteni. Ma már csak két
helyen őrzik a himlővírust, az Egyesült Államokban és
Oroszországban, az összes többi törzset elpusztították.
Fennáll annak a lehetősége, hogy valamelyik rokon, állati
eredetű vírusból újra előállíthatnak a fekete himlő vírusához hasonló kórokozót, esetleg úgy is mint biológiai fegyvert. Éppen emiatt a jelenlegi víruskészletek megsemmisítése nem aktuális. Raymond S. Weinstein. https://
wwwnc.cdc.gov/eid/article/17/4/10-1865_article
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