
Demográfiai problémák 
a 67-es kiegyezés körül 

Megtépázott nemzeti önérzetünket mind ez idáig 
talán Herder jóslata érintette legfájdalmasabban, 
azzal, hogy Közép-Európába szorult népünknek a 
XVIII. század végén alig adott esélyt a fennma
radásra. A reformkor óriásai Kölcseytol Széche
nyiig valamennyien tőle kaptak indítékot a szo
rongáshoz, egyben ernyedetlen energiát a „csak-
azértis" cáfolathoz. Romantikus héroszaink a 
„Régi dicsősségünk" felidézésétől a Lánchíd meg
építéséig rengeteget tettek. Azt is sejtették, hogy 
demográfiai helyzetünk egyre aggasztóbb, de a 
sejtést nem szembesítették statisztikai adatokkal. 
Az első megbízható etnográfiai felmérést Fényes 
Elek készítette közvetlenül a bukásában is dicső
séges szabadságharc után, amelyből kiderült, hogy 
az ország lakosságának a fele már nem magyar 
anyanyelvű. Vörösmarty félelmetes víziói és Fé
nyes száraz adatai egyaránt arra ösztönözték a 
magyar orvosokat, hogy tényszerű magyarázatot 
találjanak erre a Herder jóslatát igazolni látszó 
jelenségre. 

A kezdeményező Tormay Károly fővárosi fő
orvos volt, aki 1851-től (Fényes statisztikája ekkor 
jelent meg) rendszeres jelentést írt Pest egészség
ügyi állapotáról a Pesti Napló, az Ungarische Post 
és a Pester Lloyd hasábjain, tehát anyanyelvün
kön és a regionális világnyelven. Ezek még csak 
jelzések, de nem szakszerű feldolgozások. A de
mográfiai helyzetünk megítélésében (is) forduló
pontnak számít az Orvosi Hetilap megjelenése. 
Markusovszky már a 9. szám tárca rovatában fon
tos helyet biztosított „Orvos-statisztikai tanulmá

nyok" közzétételére. A szerző Tormay Károly fő
orvos, Pest pedig az ország demográfiai modellje. 
A főváros balparti része ugyan a legdinamikusab
ban fejlődő település, de nem a természetes sza
porodás eredményeképpen, hanem a zsellérekből 
proletárokká vált beözönlőkből. Az őslakosság nem 
képes biológiailag regenerálni önmagát. Tormay 
1857-es cikksorozata még ugyanabban az eszten
dőben könyvként is kiadásra került. Statisztikai 
táblázata öt részből áll; I. Házasságkötések, amely 
nem rosszabb az európai átlagnál, függvénye a 
vallásnak és az életkornak; II. Születések, ezen a 
területen már lényeges eltérések mutatkoznak. 
Míg Pesten és Debrecenben 18 ezrelék körül mo
zog, addig pl. Bajorországban 27, Belgiumban 32, 
Angliában 30-ra tehető a születések száma, ugyan
akkor a mortalitás nálunk a legmagasabb. Ezért 
írja Torníay főorvos: „nem is igen kívánatos, hogy 
sok gyermek szülessék, ha egyszersmind aránylag 
sok meg is hal. A Mívelődési állapotok haladásá
val főfeladatta lesz, miszerint az élet a hol lehet, 
a halálozás csekélyebb száma által hosszabbíttas-
sék és a népesedés gyarapíttassék". III. táblázat a 
Gyermekhalandóság, amely az. előzőhöz kapcsoló
dik. Az első évben, azaz a csecsemőkorban maga
sabb a fiúk halandósága, egy év után egyensúly 
áll be. A zsidóknál a gyermekhalandóság 10%-kal 
alacsonyabb, amelyet Tormay főorvos természete
sen egy fejlett, nagy hagyományú egészségügyi 
kultúrának tulajdonít. A IV. a Korszerinti halan
dóság, amelyből megtudható, hogy az átlagéletkor 
30—40 év között volt, míg Felső-Németországban 
már 45 év körül mozgott, átlag plusz 3 év a nők 
javára. V. táblázat a Halál neme, az emberek 98 
százalékban természetes halállal haltak meg, s 
kettő százalék erőszak következtében. A halálo
zásban a fertőző betegségek, abban az időben a 
kolera vezetett. Már akkor aránylag magas volt 
az öngyilkosok száma, „miután sok a Duna hullá
maiban keresé halálát". Summa summárum 1854-
ben Pesten 3 ezerrel többen haltak meg, mint szü
lettek, a jelentős demográfiai deficitet a vidék 
pótolta. Természetesen Tormay statisztikai sémái 
sokkal bonyolultabbak, de a lényeg: a hiányos 
higiéniai műveltségünk, s a felemás kapitalizáló
dás emberfogyasztó kezdeti törvényszerűségei. 
Tormay főorvos pesti jelentései valójában európai 
horizontú statisztikai konfrontációk, tehát „sine 
sensu et ira" íródtak. Az 1858-as Hetilap hasáb
jain sorozatban szezonálisan dolgozta fel a hiva
talos meteorológiai és egészségügyi jelentések táb
lázatos statisztikai kimutatásait, az 186l-es évfo
lyamban pedig A meteoratio, betegeskedés és ha
lálozás nyilvánvaló összefüggéseit. 

Egy fiatal, Nagykállóba száműzött rendkívüli 
tehetségű orvos ugyancsak földközelről látta ezt a 
létfontosságú kérdést. A legnagyobb magyar „gya
nús" öngyilkosságának esztendejében (1860) írta az 
alábbiakat az Orvosi Hetilapba: „Nemcsak szobor
ral, de tettekkel kell hódolni Széchenyi emléké
nek", ezért hármas javaslatot terjesztett elő, 1. Ja
vítani az ország orvosi ellátottságát; 2. Hathatós 
higiénés és járványügyi intézkedéseket tenni a 
magas mortalitás fékezésére; 3. A peres ügyekben 
mindig ki kell kérni az orvosszakértő véleményét. 



Rossznak tartotta a szülésznői ellátást és el
osztást. A mintegy 241 ezer főnyi szabolcsi lakosra 
csak 22 bába jutott, azoknak csak töredéke rendel
kezett bábaképezdei oklevéllel, a másik része me
gyei főorvosi engedéllyel működött, de voltak kép
zettség nélküliek is. A csecsemőhalandóság kulcs
kérdése a megoldatlan bábaügy, jól látta ezt Korá
nyi Frigyes, a Nyírségbe száműzött, ezért javasolta 
az oklevéllel nem rendelkezők újbóli vizsgáztatá
sát, a kuruzslók és elégtelen képzettségűek eltiltá
sát, végül a megye a saját költségén küldjön évente 
négy szülésznőjelöltet a fővárosba. Racionális, eg
zakt tudományos érveit szinte költői pátosszal 
tudta megfogalmazni ez az akkor még csak kevesek 
által sejtett nagy jövő előtt álló orvos, akinek 
minden megnyilatkozására akár barát, akár rend
őrkopó fokozottan odafigyelt. 

Drámaibban fogalmazott Kun Tamás Borsod 
megyei főorvos, a Gyógyászat első évfolyamában 
(1861, 747. old.). „Statisticai adatokkal kimutatható 
világos tényként áll előttünk, hogy városainkban, 
községeinkben évenként fogy a nép. Kisdedeink 
közt oly roppant nagy a halandóság, hogy az első 
éven innen felénél több elhal. Hét éves korig a 
megmaradtaknak több mint egyharmada esik ál
dozatul részint a lelkiismeretlenségnek, részint a 
segélyhiánynak. Pedig szintén statiszticai adatok 
nyomán lehet kimutatni, hogy a szaporodás ho
nunkban jó lábon áll a párosulás arányához ké
pest". Ezért javasolja az egészségügyi bizottság 
felállítását. 

Ocsváry Ede orvos és szülész foglalkozott ez
zel a kérdéssel a legrészletesebben A magyar nem
zet szaporátlanságának okai c. könyvében, amely 
Ungvárt jelent meg 1863-ban. Részletesen elemzi, 
hogy a keleti végeken 10—12 falunak, ha van or
vosa, szerinte a nemzet szaporátlansága már a szü
lésnél kezdődik „hol a tapasztalatlanság, tudat
lanság és babona leggyakrabban ültetik el kis 
gyermekeikbe a megszámlálhatatlan betegségek 
különféle palántáit", s mire esetleg orvos kezébe 
kerül, már késő. Leggyakoribb gyermekbajok; a 
giliszta, á görvélykór, a tisztaság hiánya, s ha kellő 
számú orvos lesz, úgymond csak akkor teljesed
hetik be nagy Széchenyink jövendölése: „Magyar
ország nem volt, hanem lesz". 

A nemzet szaporátlanságának okai közé tar
toznak tehát a gyakori gyermekbetegségek, így az 
ascariasis, melynek elhajtására a hagyma és a 
torma a legalkalmasabbak — különösen holdfo
gyatkozáskor. Mert akkor a .giliszták állítólag 
csendesebben viselik magukat. Gilisztahajtó még 
az erdei páfrány, a Calomel, a terpentinolaj stb. 
Görvély kórnál a csukamáj olaj, a jódkészítmények, 
a jó táplálkozás és klímatherapia. Különösen a 
babonák ellen kel ki. Szerinte ha egy szegény 
embernek elszakad a gubája, eszébe sem jut, hogy 
szemmelverés, vagy rontás okozta volna. Az 
egészség hasonmód elromolhat. Miért hiszik, hogy 
ezt rontás okozná? Végül felsóhajt: „Népnevelés, 
jöjjön el a te országod". Nagyon fájlalja a nőegy-
letek és lelencházak hiányát. „Hány ezer gyerme
ket lehetne egy ily intézet által megmenteni a ha
zának, példa gyanánt előttünk áll Franciaország, 
mely bár folytonos háborúk színhelye, mégis sza-

porasága a nép fogyásához képest szembe ötlő, 
mit hasznos intézkedéseinek köszönhet". Másik 
példaként a máramarosi zsidókat hozza fel, akik 
között ritkán lát részegeskedőket, vagyonukat 
pazarlókat, így 10—12 gyermeket is felnevelnek. 
„Ha őket követnők, ma már nem 8 millió magyart 
számlálna Magyarország: hanem 20 milliót". Ocs
váry doktor könyvében a legkisebb nyomeleme 
sincs semmiféle sovinizmusnak. A más nyelvet 
beszélő népekről mindig tisztelettel szól, a jót sze
retné tőlük átvenni. 

Pete Zsigmond Egészségügyi Tanácsadójának 
ugyancsak kardinális kérdése a demográfia. Az 
1864-es (tehát első) évfolyam recenziót közöl Ocs
váry dr. könyvéről. Az anonim kritikus főleg a 
könyv jó szándékát dicséri, de tanácsaival nem 
mindenben ért egyet. Szerinte népünk nem szapo-
rátlanabb, csak a halandóság magasabb a többe
kénél. Egy másik cikkben ez olvasható „a ki a há
zasság ritkulásának okát kimutatja, az a nép sza
porodásának akadályait is fel fogja egyúttal de
ríteni". Tehát az Egészségügyi Tanácsadó is elis
meri végül a társadalmi regenerálódás elégtelensér 
gét. Sőt a következő évfolyam közli A nemzetek 
élete és jóléte c. cikksorozatot, amely szerint „egy 
néppé összeforrasztó elem a nyelv", a közös ajkú 
nép „egymásért eszmélni késztet", s ez teszi a né
pet nemzetté. Ma sem fogalmazható meg ponto
sabban. A nép szaporaságának a származás és 
megtartás a két fő feltétele. Mindjárt hozzáteszi, 
hogy a származás alatt a szaporodást, a megtar-
tartás alatt az egészségügyi kultúrát érti. Egyéb
ként világtörténelmi eszmefuttatás, egészségügyi 
szempontból, a korhoz szólva. 

Ocsváry Ede könyvének olyan elementáris ha
tása volt, hogy A magyar orvosok és természet
vizsgálók X. vándorgyűlésén 30 db arannyal ju
talmazandó pályadíjat tűztek ki; „Micsoda életrend 
volna ajánlandó a magyar nép számára, mely 
mind az egészség fenntartására, mind a szaporo
dás előmozdítására, mind az élet meghosszabbítá
sára a legczélirányosabb lenne". Az Egészségügyi 
Tanácsadó ezt így üdvözölte „A közegészség ügyét 
éppen annyival fontosabbnak tartjuk a mennyi
vel milliók érdeke az egyesekét fölülmúlja". A 
következő nagygyűlésre négy jeligés pályamunka 
érkezett, elbírálásukkal Bene Ferencz, Flór Fe-
rencz és Rózsay József tanárok lettek megbízva, 
de sajnálatosan egyik dolgozat sem felelt meg a 
kívánt követelményeknek, így 30 darab arany le
tétben maradt. 

Politikailag lazult a hurok, a hozományokból 
összeillesztett hatalmas Habsburg-birodalom kül
politikai kudarcai után hajlott a kiegyezésre, 
amely 1867-ben megtörtént. A „miért fogy nem
zetünk" kérdése azonban továbbra is orvosstatisz
tikai téma maradt. Dubay Miklós pesti orvos Gyó-
gyászat-beli (Államorvos melléklet) cikke szerint 
Magyarország lakossága 1871 és 1873 között 269 
ezer lélekkel fogyott. Igaz, hogy volt közben kole
rajárvány 189 ezres veszteséggel, a csökkenés 
mégis szemetszúró. Párizs statisztikai hivatala, 
amely demográfiai prognózissal is foglalkozott, a 
Monarchiának, azonbelül Magyarországnak jósolta 
a népességi duplázódás leghosszabb idejét. Wesze-



lovszky Károly tr. 1873-ban az akadémián hívta 
fel a figyelmet a fogyásra. Ő már felfigyel a nem
zetiségi villongásokra. Szerinte a nemzetiségi kér
dés megoldása „a nemzet jövőjére nézve életkér
dés". Becslése szerint Magyarországon az emberek 
80%-a hal meg orvosi segítség nélkül. Wesze-
lovszky statisztikus, Dubay orvos. Méghozzá a leg-
borúlátóbbak közül való. Hacsak valami rendkí
vüli nem történik, „néhány évtized alatt kipusz
tulunk". Pesszimista érzelmei mellett rendkívül 
racionális javaslatai vannak a kórházi ágyak szá
mának a növelésétől kezdve, az egészségügyi is
meretek bővítésén keresztül a lakásépítés orvosi 
ellenőrzéséig. Amelyekben az állam természetesen 
jelentős terhet vállalna. 

A demográfiai vita főképp a kiegyezés előtt 
és után foglalkoztatta az orvosi szaksajtót, aztán 
az asszimilációs hullám kedvezően hatott az addig 
stagnáló statisztikára, amit a dualizmus liberális 
légköre méginkább kedvezően befolyásolt. A nem
zeti hovatartozás nyelvi és kulturális kérdés, ezt 
jól tudták a tárgyalt korszak népesedési problé
mákkal foglalkozó szakemberei. Duba doktor fa
tális következtetése szerencsére nem úgy alakult, 
mert azóta eltelt pár évtized, s Ady Endre sza
vaival „lám, mégiscsak vagyunk". 

Herder jóslata is — reméljük — jóslat ma
rad. Nem mintha nem lennének ma demográfiai 
problémáink, csak más aspektusból. Az viszont 
vitathatatlan, hogy legelőször az orvosok foglal
koztak vele tárgyilagosan. « „ * 

Szállási Árpad dr. 


