
Trianon és a pesti orvosok 

Tragédiákkal telített történelmünknek tagadhatatlanul 
Trianon a legnagyobb traumája. A hetven évvel ezelőtti 
békeszerződés, amely következményeiben Muhit és Mo
hácsot is felülmúlta. Legkiválóbb orvosainknak persze so
hasem voltak homogenizált nagynemzeti illúziói, elég 
csak a Trianon előtti szakirodalomba belelapoznunk. Ocs-
váry Ede, az előbb debreceni, majd kolozsvári orvostanár 
már 1863-ban felhívta a figyelmet ijesztő demográfiai 
gondjainkra (1), könyvet írt a magyar nemzet szaporátlan-
ságának okairól, elsősorban orvosi szempontból. Miszti
kus nemzeti sors helyett a nagyon is valós orvoshiányről. 
Mert a keleti végeken akkor 10—12 falunak volt egyetlen 
orvosa, ahol „a tapasztalatlanság, tudatlanság és babona 
leggyakrabban ültetik el kis gyermekeikbe a megszámlál
hatatlan betegségek különféle plántáit" (1). Még a derék 
doktort is megelőzte Tormay Károly fővárosi főorvos, aki 
1851-től rendszeres jelentést írt Pest-Buda egészségügyi 
statisztikai alakulásáról (2) azon nem titkolt aggodalom
mal, hogy az ország demográfiai rokkantsága árnyékot vet 
a jövőre. „Nem is igen kívánatos, hogy sok gyermek szü
lessék, ha egyszersmind aránylag sok meg is hal" (3), így 
a főváros már akkor sem volt képes önmagát biológiailag 
reprodukálni. Az évi 3 ezres deficitet és a szaporodást a vi
dék pótolta, miközben önmagát fogyasztotta. Egy fiatal, 
Nagykállóba száműzött rendkívüli tehetségű orvos ugyan
csak földközelben látta a nemzet szaporátlanságának okait 
(4). Korányi Frigyes a legnagyobb magyar halálának évé
ben írta, hogy „nemcsak szoborral, de tettekkel kell hó
dolni Széchenyi emlékének" (4). Mert nem a szaporodási 
kedvvel, hanem az életben maradás esélyeivel van baj. 
Dubay Miklós pesti főorvos Győgyászat-béli cikkei arról 
tanúskodnak, hogy Magyarország lakossága 1871—1873 
között 269 ezer lélekkel fogyott (5). Igaz, hogy közben volt 
kolerajárvány 189 ezres veszteséggel, a demográfiai deficit 
mégis megdöbbentő. Trianon felé mutató vonalak ezek, a 
biologikum, az etnikum, majd a geográfia területén. A 
demográfiai prognózissal is foglalkozó párizsi statisztikai 
hivatal a Monarchiának, azon belül is Magyarországnak 
jósolta a népességi megduplázódás leghosszabb idejét (6). 
Weszjelovszky Károly orvos statisztikus tanár 1873-ban az 
Akadémián hívta fel a figyelmet a fogyásra, a nemzeti vil
longások kezdetére, ezért úgy fogalmaz, hogy a „nemzeti
ségi kérdés megoldása a nemzet jövőjére nézve életkérdés" 
(6). A már említett Dubay főorvos odáig ment a következ
tetésben: „hacsak valami rendkívüli nem történik, néhány 
év alatt kipusztulunk" (7). Kell-e bizonyítani, hogy az or
vosok sok mindent idejében tisztán láttak és szóvá tettek! 
Az 1885-ben megrendezett első országos közegészségügyi 
kongresszus bemutatta többek között a magyar nemzet 
megye szerinti elosztását, vagyis demográfiai atlaszát 
1880-ból, amiből kiderül, hogy a 63 megye több mint felé
ben 50% alatti a magyarok aránya. Ám Szatmárban és Ba
ranyában is alig haladja meg az ötvenet (8), míg 13 megyé
ben jóval a 10 százalék alatti. Nem kellett sokáig várni, 

hogy a jelzett staisztíkaí adatok aktuális politika szolgála
tába állíttassanak. PL 1893-ban már áldatlan perlekedés 
robbant ki a kolozsvári egyetemen (9), ahol oktatási kön
tösben jelentkeztek a területi aspirációk. Úgyannyira tartó
sítva, hogy az 1909-ben megrendezett nemzetközi orvosi . 
nagygyűlésre a meghívott román delegáció nem jött el 
(10), nyílttá téve a vádaskodást és viszontvádaskodást. 
Ugyanis rövidesen már nem az volt a kérdés: kik vannak 
többségben, hol szükséges a jogorvoslás, netán népszava
zás a hovatartozásról, hanem kiket illet meg a történelmi • 
folytonosság, ki a jöttment és betelepült, ki az „őslakos", 
aki „illetékes5* a másikat idegenként kezelni? Itt siklott 
vakvágányra a vita és maradt le máig a polgári Európától 
a közép-kelet-európai vicinális, amely körültekintő mérle
gelés helyett a megoldást legszívesebben a kerekek elé 
dobta volna. 

Nem lehet feladatunk (pláne egy rövid írásban) Tria
non részletes politikai előzményeit tárgyalni, annyit azon
ban megállapíthatunk, hogy a századelőn a nyugat-európai 
megítélésünk már sejteni engedte azt a kedvezőtlen ered
ményt, ha nem is ennyire. Jeszenszky Géza pl. ismerteti 
monográfiájában (11) az angol Seton-Watson könyvét, 
azonban e sorok írójának az is feltűnt, hogy amíg a befo
lyásos brit újságíró többször hivatkozik egy Goga Octavian 
nevű román költőre, addig egy Ady Endre nevű nem talál
ható a névmutatójában-(12). A politikusok közül Hlinka és 
Hodzsa igen, Jászi Oszkár viszont nem! Objektivitásnak 
tehát még a látszatát.is elkerülték, a francia sajtóról nem 
is szólva. Ahonnét mindig kaptunk biztatást (Rákóczi, Te
leki .László) az osztrákokkal szembeni ellenálláshoz, ám 
amikor a történelem tehetetlenségi nyomatéka nyugati 
szomszédunk mellé szorított, Batsányi és Ady Párizsa egy 
királyi kéjlak termében döntött rólunk. 

Tudjuk, hogy 1918. november 2-án írták alá az első vi
lágháború végét jelentő fegyverszünetet (13), s utána elkez
dődött az utódállamok csapatainak behatolása a fegyverte
len ország területére. Ápáthy István kolozsvári professzor 
vezetésével egy Kelet-magyarországi Főkormánybiztosság 
alakult meg, melyet már 1919 januárjában felszámoltak 
(14). A román királyi aspirációkból úgy tűnt, hogy a régi 
kolozsvári egyetem után az újonnan alakult debreceni 
egyetem is.elszakított területre kerül, ezért 1919. január 
19-én a Debreceni Magyar Tudományegyetem egy három
nyelvű szózatot intézett a művelt világ egyetemeihez, me
lyet Rugonfalvi Kiss István professzor fogalmazott meg, az 
Egyetemi Tanács pedig kiadta (15). Erre a kis kiadványra 
a bőséges trianoni irodalomban nem találtam utalást, pe
dig nyilván ez ihlette a fővárosi orvosi kar szózatát, ame
lyet Krompecher Ödöntől Bőkay Jánosig, Schaffer Károly
tól Korányi Sándorig valamennyi professzor aláírt. Ahogy 
az a mellékletekbői is kiderül. A kétoldalas szózaton dá- CX* 
túra nincs, szövegéből azonban kikövetkeztethető 1919 ele- J_£ 
je, vagyis a debreceni példa követése. E sorok írója levél 
ben kérdezte meg a tárgykör legjobb szakértőit, Ormos 873 



Mária és Rajfay Ernő professzorokat, tudnak-e a pesti 
egyetemi szózatról, s mivel nemleges válasz érkezett, az ő 
javaslatukat bátorkodom röviden ismertetni, A debreceni 
és a pesti szózat között területi megosztás olvasható, 
ugyanis az előbbi a világ egyetemeihez fordul, az utóbbi 
pedig a más anyanyelvű honfitársakhoz. Sajnos a szózat
nak pont az eleje esik bele a kor tipikus csapdájába, ami
kor az államalapító magyarság elsődleges szerepéről szól. 
A francia geográfus Reclus munkáira is hivatkozva „Rá 
fog vezetni benneteket, hogy a velünk századokon át test
véri egyetértésben élt más nyelvű honfitársaink műveltsé
ge is jó részt a magyarságból indult k i . . . " , amiben nyil
ván sok az igazság (1. a román könyvek erdélyi 
nyomtatása), de sem a megállapítás, sem a hangvétel nem 
volt szerencsés. Annál inkább a második oldalon található: 
„attól kezdve hogy a vallásszabadságot tőrvénybe mi iktat
tuk először a mívelt világon, a négyszázados idegen ura-
lom alatt ahányszor csak szabad lélegzethez jutottunk, 
mint Bethlen Gábor, IL Rákóczy Ferencz, Kossuth Lajos 
idején, a rövid szabadságot mindig siettünk testvériesen 
megosztani az ország minden, bármily származású lakosá
val" (16). A szózatot a bölcsésztar átvette és hitelesítette 
Fejér Lipóttól Winkler Lajosig, Goldziher Ignáctól Sziny-
nyei Józsefig minden professzor. A szózat stencilezve ké
szült, ám az aláírások eredetiek. Bizonyára eljutott belőle 
a címzettekhez, sajnos visszhangtalanul. Nem mintha az 
egyetemi tanácsoknak bármilyen befolyása lehetett volna 
az események alakulására. Csak hát akadnak helyzetek, 
amikor a pusztába kiáltó szót is ki kell mondani. 

Hetven esztendő távlatából tekinthetünk vissza Tria
nonra. Abból negyedszázadig gyakorta, 45 évig viszont 
egyáltalán nem lehetett róla beszélni. Sem ? sűrű hivatko

zás, sem a hosszú hallgatás nem oldott meg semmit. Jó 
lenne egyszer úgy viszonyulni és visszanyúlni hozzá, mint 
a dánok, amikor Malmö városáról és Lund egyeteméről 
van szó. Amikor még Koppenhágához tartoztak. Ám ma 
nem akad dán, aM vissza kívánná és svéd, aki féltené. Pe
dig a svéd hadsereg pl, Gusztáv Adolf idején nem volt egy 
„békehadtest". És a hallgatag északiak is tudtak területért 
harcolni. Jó, hogy ilyen példa létezik, mert addig a jövő 
nem reménytelen. Urdun és Lund a precedens, hogy Ko
lozsvár és Kassa lehetne közös kegyhely. Trianon pedig 
Waterloot idéző, amely ha érzelmileg nem is, de történel
mileg mindkét oldalnak ugyanazt jelenti. A mindenkinek 
előnyös megbékéléssel és a dokumentumok tanulságával. 

Hogy a „história docet" még ezen az isten- és vihar
verte tájon is érvényes legyen. 
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