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Népesedési gondjaink Mohács óta mindig voltak, de elő-

ször a reformkor óriásai: Széchenyi, Kölcsey és Vörös-

marty kongatták meg a vészharangot. Mint tudjuk, a 

legnagyobb magyar ezért akár az „apagyilkosnak” is 

megbocsátott volna. Az 1848/49-es szabadságharc bu-

kása és az emigráció a helyzeten csak rontott, amely-

nek vészes voltát a kiegyezés viszonylagos nyugalma és 

a  sokszor látszólagos asszimiláció hosszú időre elfedte. 

Majd a görögtüzes millenniumi ünnepségek sem tud-

ták  feledtetni az Amerikába történő kivándorlás vesz-

teségének a mértékét, amelyre megint a kor legjobbjai: 

Ady Endre, Móricz Zsigmond és társai hívták fel a köz-

fi gyelmet. Nem sok sikerrel. Az első világháború vége 

aztán rámutatott, hogy „mit ér” az asszimiláció, továbbá 

minden baj mellé megjelent az egyke, a lassan elnéptele-

nedő falvak és szaporodtak a beszögezett kapuk, főleg a 

kálvinista Ormánságban. Az első vészjelzések is onnan 

jöttek, az akkor még Zengővárkony faluban lelkész-

kedő Fülep Lajos és a kákicsi Kiss Géza tiszteletes tollá-

ból [1]. Fülep Lajost az abszolút baloldali elkötele-

zettsége miatt igazán nem lehetett „nacionalizmussal” 

vádolni. A felekezeti fi gyelmeztetésre ismét az írók 

 keltették a legnagyobb visszhangot: Illyés Gyula, Szabó 

Zoltán, Kovács Imre és Kodolányi János voltak az ügy 

legnevesebb képviselői. A lelkészek és az írók mellé fel-

sorakoztak a társadalmi bajok iránt fogékonyabb orvo-

sok is, köztük Antal Lajos, nem utolsósorban Johan Béla 

államtitkár anyagi és erkölcsi támogatásával. Az első 

munka azonban Váradi László községi orvos tollából 

 jelent meg a Népegészségügy 1928. évi 16–17. számában, 

címe: Egy magyar falu egészségügyi rajza [2], amely a 

Komárom megyei Mocsa településről adott elszomo-

rító képet.

Visszhang nélkül maradt Fábián Dániel doktornak a 

Ki a faluba című füzete is [3], pedig József Attila volt a 

szerzőtársa. De ki ismerte akkor még az ifjú költőzseni 

korszakos jelentőségét!

Nagyobb feltűnést keltett Kerbolt László, a sárbogárdi 

Egészségvédelmi Körzet vezetője A beteg falu, alcímé-

ben „A magyar falu szociális és közegészségügyi rajza” 

[4] című önálló kötete, amelyhez az akkor már állam-

titkár Johan Béla írt ajánló sorokat. Megtalálható benne 

az Országos Közegészségtani Intézet teljes programja, 

a  mintajárások és Zöldkeresztes Egészségügyi Gondo-

zók megszervezésével együtt. Ebben a könyvben sűrítve 

van a magyar falu minden gondja, a járványvédelmen, 

a  táplálkozáson, a bábaügyön, lakásügyön, a karitatív 

ténykedés megszervezésén át az egészségügyi neve-

lésig annyi minden, kortól és nemtől függetlenül. Lévén 

nagybirtokrendszer, a falusi lakosság és uradalmi cse-

lédség szociális biztosítását sem lehetett megkerülni. 

Amelynek hiányáról Illyés Gyula két évvel később a 

 Puszták népe [5] című remekművében oly plasztikus 

és  meggyőző képet festett. Kerbolt doktor könyvére 

Johan Béla válaszolt Gyógyul a magyar falu [6] című 

munkájában, beszámolva az elért nem kevés eredmé-

nyekről.

A lelkészek és a szociográfus érdeklődésű írók után 

a  literátus hajlammal bíró orvosok jelentkeztek, mégis 

mint a tárgykör legilletékesebb ismerői. Először Kun 

 Lajos pécsi tiszti orvos Egy baranyai falu földműves 

és  bányásznépének szociális hygiénéje című tanulmánya je-

lent meg 1937-ben [7], amely az akkor még kistele-

pülésnek számító Komlóval foglalkozik. Meggyőzően 

kimutatható, hogy a bányászok vagy a „kétlakiak” között 

még nincs terjedőben az egyke. Lényege, hogy „a bá-

nyásznép jobban megbecsüli a gyereket, a nevelésére is 

nagyobb gondot fordít, kevesebb is a gondja rá azért, 

mert saját munkakörében könnyebben tud neki jövőt 

biztosítani, nem nyomja – mint a falusi embert – a föld 

megosztásának gondja”. Az ormánsági Vajszló „egész-

ségügyi felelőse”, Hidvégi János doktor tollából 1938-

ban jelent meg a Hulló magyarság [8] című, jól doku-

mentált kötet a nagy tekintélyű Athenaeum nyomda 

kiadásában.

A legnagyobb feltűnést mégis egy plágium miatt in-

dított per jelentette. Erdős László fogorvos színdara-

bot  írt az ormánsági egykéről, amelyet beküldött a 

 Nemzeti Színházhoz, előadásra. Németh Antal igaz-

gató  azonban nem találta a színvonala miatt bemutat-

hatónak [9]. Közben az egyre népszerűbb Kodolányi 

János többször járt a mecsekaljai szülőföldjén, és az 

 egyke (vagy egyse) kérdése neki is szemet szúrt. Kétség-

telenül ismerte Németh Antal igazgatón keresztül Erdős 

doktor próbálkozását, de a Földindulás című darab-

ját  tőle függetlenül és főképp előadható formában írta 

meg. A darab mégsem a Nemzetiben, hanem az újonnan 

megnyílt Belvárosi Színházban került bemutatásra, or-
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2. ábra Antal sokat foglalkozott a népbetegségekkel

1. ábra Antal Lajos tudományos demográfi ai munkája

szágos sikerrel. Később fi lm is készült belőle, Páger Antal 

és Eszenyi Olga főszereplésével. A botrányt fokozta, 

hogy ez ügyben megszólalt Szabó Dezső is. Lényege: 

„Egy fogorvos, valószínűen nem lévén számára elég 

húznivaló fog… színdarabot írt. Mert így egyéni fájda-

lom helyett tömegfájdalmat is okozhat” – az íróra jel-

lemző szarkasztikus stílusban [10]. A Kodolányi ellen 

indított pert a fogorvos elveszítette, de neve legalább 

bekerült az irodalmi köztudatba. (Lehet, hogy ez volt a 

célja, mert nem fellebbezett.)

Ilyen előzmények után írta meg Antal Lajos OTBA 

főorvos A magyar népesedés kérdései című munkáját 

[11] (1. ábra). Ez nem lírai szociográfi a, hanem tudo-

mányos demográfi ai munka. Szerzője 1902. július 31-én 

született a felvidéki Szalatnyán. Hogy munkásságáról 

 keveset tudunk, egyszerű az oka. Testvéröccse volt a 

szélső jobboldali politikus Antal Istvánnak, ezért 1945 

után „rangrejtve”, azaz publikációmentesen kényszerült 

dolgozni az 1973. február 8-án bekövetkezett haláláig. 

Kétségtelenül a kereszténykurzus képviselője volt, az 

1934-ben alakult Egészségpolitikai Társaság elnöke, 

de  ahogy Kovács M. Mária írja: „…sem Antal, sem 

 EPOL-beli elvbarátai nem hittek abban, hogy Magyar-

országon lehetséges vagy kívánatos volna egy fajelméleti 

szempontból az árja fajhoz tartozó »tiszta« szaporodás 

 védelme, amelyről a német genetikusok beszéltek…” [12]. 

Ebben a viszonylag mérsékelt nézetben szerepe lehe-

tett  a pécsi éveinek. Noha 1927-ben Budapesten szer-

zett  orvosi oklevelet, a belgyógyászat képesítését a li-

beralizmusáról híres Ángyán János pécsi belgyógyász 

klinikáján szerezte. Mint annyian például a nosztrifi ká-

lók (Trencséni Tibor, Farádi László) között. Az 1945-

ben történt igazoltatása után nagy elmarasztalás nem 

érte, mert állást kapott, majd 1950-től végig a Trefort 

utcai rendelőintézet igazgató főorvosa maradt. A két 

 világháború közötti funkcióinak száma kolumnákat igé-

nyelne. Sokat foglalkozott a népbetegségekkel, például 

a cukorbetegséggel, amelyről könyvet is írt A cukorbaj 

Magyarországon címmel [13] (2. ábra), amely alapos-

ságát és terjedelmét tekintve úttörő munkának számít. 

Főszerkesztője volt az 1932–1936 között megjelenő 

 Betegápolásügy című szaklapnak. Monográfi át készített 

a magyarországi tuberkulózisról, „szociálhigiénés meg-

világításban”, írt a mezőgazdasági népbiztosításról, tehát 

sokoldalú ténykedést végzett.

Demográfi ai könyvének már az előszavában azt írja: 

„Talán az új világháborúra való felkészüléssel, az új euró-

pai nacionalista rendszerek diadalra jutásával magya-

rázható, hogy a népesedéstudomány, a népesedésbiológia 

leszállott a tudomány elefántcsonttornyából és megállapí-

tásait átalakítva és olykor eltorzítva nemzeteket vezérlő 

eszmévé alakulhattak.”
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3. ábra A Zétény Győző neve alatt megjelent Antal-mű címoldala

Ez politikailag esetleg előnyt, ugyanakkor „a másik 

 oldalon tételei félreértésével kárt is okoz”. Szemléletében 

tehát igyekezett józan mértéktartást tanúsítani.

A népesedésügyben pedig előrelátónak bizonyult. 

„Európa népesedésbiológiai fejlődésében fordulót jelentett 

a  XIX., illetve XX. század. Európa nyugati kultúrcso-

porthoz tartozó népeinél már a XIX. század végén meg-

fi gyelhető a születések számának bizonyos mérvű csökke-

nése  (Franciaországban még előbb jelentkezett)” – írja 

könyvében, statisztikai adatokra hivatkozva. Azt is 

 látta,  hogy „Magyarország magyarja mintha népesedési 

negativizmussal, születésszám-csökkenéssel reagált volna 

a  trianoni idők súlyos társadalmi válságaira”. Akkori 

megállapításaival nehéz lenne ma vitába szállni. Termé-

szetes szaporulatunk a környező államokhoz viszonyítva 

a legkedvezőtlenebb. Korfánk alja egyre keskenyedik. 

Továbbá: „Az emberi élettartam ez örvendetes növeke-

dése, kapcsolatban az öregek számának emelkedésével és a 

fi atalok számának csökkenésével, természetszerűleg a ma-

gyarság minden életjelenségein érezteti a maga szenilizáló 

hatását, nem szólva arról, hogy az egyre duzzadó öreg 

 korosztályokat egyre kevesebbedő fi atal korosztályoknak 

kell majd eltartani.”

A mai demográfi ai tanulmányokban hasonlók olvas-

hatók.

Végül pár sort a „rejtőzködő” orvostörténészről. Az 

1848-as centenáriumi évfordulóra önként kínálkozott 

a  szabadságharc orvosai arcképcsarnokának az össze-

állítása. Meg is jelent, Zétény Győző röntgenfőorvos 

neve alatt [14] (3. ábra). Míg ki nem derült dokumen-

tumokkal bizonyítva, hogy ezt a fontos munkát Antal 

Lajos végezte el, levéltári kutatások alapján. A doku-

mentumokat Antall József akkori főigazgató kapta meg, 

ő írta a mellékelt példányra Antal Lajos nevét.

A nyomaték kedvéért a Flór Ferenc (Kossuth ked-

venc  orvosa) címszó kezdő fejezeteinek kezdőbetűi-

ből  kiolvasható, hogy ANTAL LAJOS ÍRTA EZT A 

KÖNYVET. Bárki ellenőrizheti.

Munkáját nem a carlyle-i hősi történelemszemlélet, 

 hanem stílszerűen a történelmi hisztológia, azaz „mik-

roszkopikus szövettan” módszerével végezte a névtelen 

szerző, ahogy a könyv utószavában olvasható. Példáját 

követte a legnagyobb magyar sebész Amerikában élő 

dédunokája, Balassa Béla, A Kossuth-idők hazafi as orvo-

sai című könyvének megírásával [15]. A Zétény–Antal 

könyv a forrásművek között természetesen megtalál ható.

A ma is időszerű demográfi ai kérdéseket elég világo-

san látó és a rangrejtett historikus bemutatása lehetett 

elsősorban a célunk. Aki magyar nyelven elsők között 

hívta fel a közfi gyelmet a népesedési defi citek európai 

 jellegére. Az események azóta is őt igazolják.
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