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Antall József és az orvosok891

Íródott 1994 júliusában

Rendhagyó sorsa úgy alakult,  hogy egész életére szoros kapcsolatba került a medicinával.

Előbb  az  orvostörténet-írás  cselekvő,  majd  egy  makacs  és  halálos  kimenetelű  betegség

részeseként. Ifjúkorában profi politikusnak készült, hiszen olyan példaképek állottak előtte,

mint az elmúlt századból Eötvös József (akiről doktori disszertációját írta) és Deák Ferenc,

majd  mozgalmas  gyermekkorában  édesapja,  id.  Antall  József,  a  második  világháborús

menekültügy legfőbb hazai felelőse, a volt belügyminiszter Keresztes-Fischer Ferenc (aki a

nácik börtönébe került) és az atyai jóbarát Bibó István, aki viszont 1956 egyik szellemi hőse

lett.  Érthető,  hogy  ebből  a  közegből,  ilyen  elkötelezettségekkel  az  elmúlt  negyven

esztendőben diplomáciai karrierre nem számíthatott. 

Elvégezte tehát a bölcsészeten a magyar–történelem szakot, tanult jogászatot, levéltári

képesítést  szerzett,  hogy  valami  neki  megfelelő  területen  megélhetése  biztosítva  legyen.

Rövid ideig tanárkodott,  egykori tanítványai:  Bolbericz Pál címzetes apát,  Haumann Péter

színművész és Kapronczay Károly történész rajongva emlékeznek vissza ezekre a rendhagyó

történelemórákra.  A  forradalom  romjaira  épült  rend  azonban  nem  tűrte  a  rendhagyó

jelenségeket, így a tanítás örömétől rövidesen megfosztották. Az ’56-os priusszal rendelkező

bölcsésznél erre könnyen találtak ürügyet. 

A nagy amnesztia után került 1964-ben a Semmelweis Orvostörténeti Múzeumba, ahol

rövidesen  otthon  érezhette  magát.  Az  intézet  ugyanis  inkább  nyugdíjasok  klubjához

hasonlított,  s  Palla  Ákos  igazgatónak  1967-ben  bekövetkezett  halála  után  megbízatási
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státuszban  reménykedhetett.  Ő  készítette  el  soronként  6  forintért  a  „Magyar  Életrajzi

Lexikon”  számára  az  orvos-életrajzi  címszavakat,  és  közben  egész  komoly  orvostörténeti

ismeretekre tett szert. 

1968-ban, Semmelweis születésének 150. évfordulóján sikeres szimpóziumot szervezett

a  legnagyobb  magyar  orvos  emlékére,  így  a  megbízott  vezetői  tisztséget  orvosi  diploma

hiányában  is  már  akkor  bőségesen  kiérdemelte.  Mint  később  kiderült,  neki  nincs  is  arra

szüksége, hiszen pl. Birtalan Győző orvostörténész és Karasszon Dénes állatorvostörténész

személyében olyan remek munkatársakat nyert meg maga mellé, hogy a szervezés szakmai

részének színvonalát egyértelműen garantálták. 

Antall József és Szállási Árpád

Következő  „nagy  dobása”  a  XXIV.  Nemzetközi  Orvostörténeti  Kongresszus  budapesti

megszervezése volt,  melyet a résztvevők évek múltán is elragadtatással emlegettek.  Ekkor

már  az  egészségügyi  miniszterré  lett  orvostörténész  Schulteisz  Emil  fedezte  politikailag.

Ugyanis  addig  Nyugatra  útlevelet  kongresszusra  sem  kapott,  holott  1972-ben  Poynter

professzor hívta meg Londonba. A hazai gyógyítástörténet művelését azonban felvirágoztatta.

Tartalmában  és  formájában  korszerűsítette  az  Orvostörténeti  Közleményeket,  hatásos

csereakciókat  kezdeményezett  jeles  külföldi  orvostörténeti  intézetekkel.  Nevét  a  medicina

historikusai világszerte megismerték. 



A hetvenes évek végétől rendszeresen jártunk szimpóziumokra az akkori NDK-ba; főleg

a Halle/Saale-i W. Kaiser orvostörténész professzor meghívására, aki viszont mindig szívesen

adta  vissza  a  látogatásokat.  Így  aztán  furamód  a  18.  század  magyar  vonatkozású

orvostörténeti adatainak legjobb ismerője egy keletnémet professzor lett. Hasonló szintű, ha

nem is hasonló gyakoriságú kapcsolatokat épített ki a düsseldorfi Schadewaldt professzorral,

nem valami egyoldalú germanofiliából, ahogy azt vádként a politikában később hangoztatták,

hanem mert részükről mutatkozott irántunk a legélénkebb érdeklődés. E kapcsolatoknak van a

legnagyobb  hagyománya,  valamint  Antall  József  megbízott  igazgató  anyanyelvén  kívül

németül tudott a legjobban. Nem elhanyagolható szempont a személyes relációkban. 

A  nem  túl  nagy  létszámú  orvostörténeti  tagságnak  széles  színskálájú  szekciókat

szervezett.  Az  általános  tudománytörténettől  a  népi  gyógyászatig,  a  gyógyszerészektől  a

numizmatikusokon át  az orvosírókig  minden csoportosulás  otthonára  lelt  az  Antall  József

irányította  Török  utca  12.  szám  alatti  szép  szecessziós  jellegű,  jól  katalogizált,  kitűnő

személyzettel rendelkező Országos Orvostörténeti Könyvtárban. Összefoglaló munka jelent

meg  az  orvosi  numizmatikáról,  az  intézet  saját  kiadványait  gazdagították  (lehetőleg

világnyelveken is) medicinánk históriáját. 

Megszűnt a szektás munkásmozgalmi szemlélet, ennek kivitelezése csakis az ő diplo-

máciai érzékével, találékonyságával és a vitákat mindig tisztes mederben tartani tudó képessé-

gével sikerült. Már akkor az volt sokunk véleménye: ezekkel az igazán kivételes adottságok-

kal  más politikai  körülmények közepette  többre lenne hivatott.  Düsseldorfban (1986) már

szinte  államfőnek  kijáró  tisztelettel  fogadták.  Ekkor  ismerkedett  meg  személyesen  nagy

levelező partnerével, Csernohorszky Vilmossal, kezdeti vitájuk baráti szintre emelkedett. 

1974  után  bekerült  a  Benedek  István-féle  „hiúzok  társaságába”,  amely  egy  orvos-

életrajzi  lexikon  megírására  lett  volna  hivatott.  A  lexikonból  nem lett  semmi,  de  a  havi

összejövetelek makacsul megmaradtak. Nem utolsósorban Antall szuggesszív személyisége

miatt.  A társaság  tagjai  a  kiváló  házigazdától  Vekerdi  Lászlóig  alig  várták  a  hónap első

keddjét, amikor Antall József megmagyarázza nekünk a nagy összefüggéseket. Akár a napi

politika  szintjén  is.  Így  lett  rituális  összejöveteleinknek  elmaradhatatlan  tag-a  1988-ig,

valamint  a  Magyar  Orvostörténelmi  Társaság  nemzetközileg  tisztelt  vezetője,  akit  1990

tavaszán az országos választás a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum éléről a miniszterelnöki

székbe  emelt.  Orvostörténészként  kitűnő  tanulmányokat  írt,  különösen  a  19.  század

hírességeiről (Semmelweis, Lumniczer stb.).892 Saját illetékessége határait tiszteletben tartva,

892 Lásd orvostörténeti írásait: http://real.mtak.hu/21009/ és életmű-bibliográfiáját: http://real.mtak.hu/13892/ (–
a szerk. kieg.) 
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nem értekezett alapvető orvosi stúdiumokat igénylő kérdésekről.

Amikor 1990 tavaszán az emlékezetes „V” betű formájú ujjait a magasba emelte, már

egy megtört embert láthattunk a képernyőn. Egy hosszú idegfeszültség fáradalmait sejtettük

mögötte, holott már rombolta szervezetét a rejtélyes kór.

A „mi lett volna, ha...” kérdés ezúttal is történelmietlen, mégis megkockáztatjuk: nem

volt-e túlságosan invasív a terápia? Nem tudhatjuk. Az viszont biztos: ha egy kicsit jobban

kíméli magát, még most is köztünk lehetne.

Sajnos  szomorú  tény,  a  nem-orvos  végzettségű  orvostörténészből  miniszterelnökké

választott államférfival az orvosoknak már csak múltidőben van dolga.

Az országos gyász lenyűgöző önszerveződése viszont megmutatta: az egyszerű emberek

is sejtették a veszteség súlyát. Kezdenek rá olyan tisztelettel tekinteni, ahogy azt a külföldi

szakértők már életében tették.



Emlékezés az orvostörténész Antall Józsefre893

Íródott 2009-ben

Jelentős történelmi személyiségeknél minden évforduló önként kínálkozik a megemlékezésre.

Jelen  esetben  a  bölcsész  végzettségű  orvostörténészre,  aki  45  évvel  ezelőtt  lett  az  akkor

alakult  Semmelweis  Orvostörténeti  Múzeum  munkatársa  és  két  évtizede  cserélte  fel  az

egyesített  múzeumi-könyvtári-levéltári,  viszonylag  nyugalmas  főigazgatóit  a  bársonynak

egyáltalán nem mondható pártelnöki székre. A korán bekövetkezett halála utáni esztendőben

jelent meg róla az „Ismeretlen Antall József” című kötet, amelyben egykori munkatársai és

barátai, köztük Benedek István, Schultheisz Emil, Karasszon Dénes, Kapronczay Károly és e

sorok  írója,  valamint  német  nyelvterületről  Wolfram Kaiser  és  Heinz  Goerke  ismertették

orvostörténeti munkásságát, jelölték ki helyét a medicina historikusai között. Ennyi idő eltel-

tével érdemes újra elolvasni, hogy nem a kötelező kegyelet diktálta-e azokat a sorokat. Nyu-

godtan megállapíthatjuk, hogy változatlanul érvényesek, a ma még élők ma sem írnának róla

lényegében mást, legfeljebb másként. Mindenekelőtt az emberről, aki eredetileg is politikus-

nak készült,  arra  predesztinálta  őt  a  családi  légkör,  az  apai  példakép és  talán  a  genetika.

Politikus, de a XIX. századi klasszikus nemzeti liberalizmus értelmében. Olyan volt, akár egy

Jókai-regényhős „a régi jó táblabírók” világából, aki kedvencei, Eötvös József, Deák Ferenc

vagy Trefort Ágoston szellemi társaságában érzi igazán otthon magát, velük tárgyalja meg

(legalábbis gondolatban) a haza ügyes-bajos dolgait. Ugyanakkor egyáltalán nem volt roman-

tikus  alkat,  pragmatikusan  gondolkodott,  mindenkor  szinte  szenvtelen  tárgyilagosságra

törekedett.

Ötvenhatos  szereplése  miatt  az  óvatos  nagypolitika  száműzte  a  tanári  posztról  a

múzeumi „parkolópályára”, véletlenül és szerencsére az orvostörténetire. Az új helyen hamar

kiismerte  magát  és  megtalálta  feladatát.  Az  1967–69-ben  megjelent  kétkötetes  „Magyar

életrajzi lexikon”-nak ő írta az orvosi címszavait, méghozzá használható pontossággal, ami az

újabb lexikonjainkról nem mindig mondható el. Negyedszázadot töltött az orvostörténelem

„felségterületén”,  egyszerű  munkatárstól  a  főigazgatói  tisztségig  haladva  a  ranglétrán.

Nyugodtan állíthatjuk,  hogy a bölcsész végzettségű orvostörténészek közül senki nem tett

nálunk  többet  a  medicina  históriájának  a  meg-  és  elismertetéséért.  Született  szervezőként

893 Forrás: Szállási Árpád: Emlékezés az orvostörténész Antall Józsefre. = Orvosi Hetilap 150 (2009) No. 34. pp.
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építette ki azt a szellemi szigetet, ahol oly sokan oly sokáig érezték otthonosan magukat. Az

úgynevezett  deklasszált  elemektől  a  börtönviselt  kollégáig  vagy politikai  okból  kivégzett

hadügyminiszter  nejéig.  Ahol  keményen dolgozott  és engedett  másokat  a maga példájától

ösztönözve dolgozni. Ő hozta össze saját lakásán a kelet- és nyugat-német orvostörténelem

élő  kiválóságait.  Halle-Wittenberg  Luther  Márton  Egyetemére  szinte  hazajártunk,  közös

német  nyelvű kiadványaink kis  polcot  töltenek meg.  A tárgykört  az  Antall–Kaiser  kettős

jelölte ki. És ezt nem a magyar államkassza finanszírozta. Az NDK-s kollégáknak viszont mi

voltunk  az  áhított  Nyugat.  Nem véletlen,  hogy a  Német  Orvos-,  Természet-  és  Műszaki

Tudománytörténeti  Társaság  második  magyarként  Antall  Józsefet  választotta  tiszteletbeli

tagjává. Az első kitüntetett a híres Győry Tibor volt 1936-ban. Goerke professzor tanúsítja,

hogy  Antall  tiszteletbeli  taggá  választása  nem  a  politikusnak  szólt.  A  Lajtán  túliak  tőle

tanulták, hogy a magyar történelemben milyen meghatározó szerepet játszott a katolicizmus, a

protestantizmus mindkét ága, a bizánci ortodoxia és az iszlám találkozása. 

A  nagyszerűen  működő  magyar–német  orvostörténeti  kapcsolatok  később  sajnos

eltűntek.  Emlékezetesen  komponálta  meg  a  fővárosunkban  tartott  1974.  évi  XXIV.

Nemzetközi  Orvostörténeti  Kongresszust,  amelyet  a  külföldi  résztvevők  mindvégig  a

legjobbak közé soroltak. Annyit azonban szükséges korrigálnunk, hogy nem az volt az első,

vasfüggönyön inneni ilyen jellegű rendezvény. A románok megelőztek bennünket (Bukarest–

Konstanca, 1970), színvonalban viszont a kettőt nem lehetett összevetni. Ez elsősorban Antall

József helyettes főigazgató érdeme volt. Persze akkor már vezetői hitelét fedezte a „szintén”

orvostörténész  egészségügyi  miniszter,  Schultheisz  Emil  és  az  akkori  ORFI-főigazgató,

Farkas  Károly  professzor  „garancialevele”.  A  megfigyelések  alól  azonban  ez  sem

mentesítette. 

A soproni patikamúzeumtól a nagykállói Korányi-házig keresztül-kasul az országban

kitűnő intézmények emlékeztetnek a helytörténeti érdeklődésére. A Benedek István lakásán

havonta  összeverődött  „Hiúzok  Társaságának”  (Antall  József,  Benedek  István,  Birtalan

Győző, Gazda István, Lambrecht Mikós, Szállási Árpád, Vekerdi László) rendszerint ő volt a

középpontja. Az igényes orvostörténeti kiadványokhoz mindig megtalálta a szükséges anyagi

forrásokat, amelyek általában reprezentatív, illetve ismertető célt szolgáltak. Igen önkritikus

érzékkel ismerte saját illetékességének határait, ezért foglalkozott főleg a XIX. század nagy

alakjaival (Semmelweis Ignác, Markusovszky Lajos, Balassa János, Korányi Frigyes, Fodor

József).  Kétségtelenül  igyekezett  mindig  az  orvostörténeti  kérdéseket  szélesebb  körű

társadalmi,  az  ő  szavaival  „nemzetpolitikai  összefüggésekbe”  helyezni.  Éppen  az  „Orvosi

Hetilap”-ban,  amikor  még szokatlan  volt  ez  a  hangvétel  a  szakfolyóirataink  hasábjain.  A



határon túli pártfogoltjai: Duka-Zólyomi Norbert, Izsák Sámuel, Spielmann József – sajnos

már nem élnek. Aláírásukkal bizonyára hitelesítenék ezt a rövid megemlékezést.

Ma, a blődli és áltudományos tucatkönyvek korában de jó lenne az a más vonalon olyan

sokat emlegetett,  ugyanakkor be nem tartott  „antalli  örökség” vállalása! Mindig a plurális

demokrácia híve volt, még a közös vacsorát is kézfeltartással illett megszavazni. 

A legképtelenebb  téveszméket  is  igyekezett  megérteni,  amelyek  nemegyszer  hozták

kellemetlen helyzetbe (például Semmelweis betegségének Silló-Seidl-változata), de a türelmét

soha  nem  vesztette  el.  Édesapját  idézte,  hogy  a  „legnagyobb  teljesítmény  önmagunkon

uralkodni”. Emlékszünk még rá, hogy egyaránt mekkora önfegyelemmel és méltósággal tűrte

a politika és a betegség támadásait is. Túl sok volt ez egyetlen személynek. 

A politikusról csak annyiban feladatunk szólni, ahogy közöttünk és velünk viselkedett:

tisztességesen, becsületesen, régi vágású úriember módján. Nem volt naiv, hanem megértő,

amellyel sokszor és sokan visszaéltek. Aki a felvett pókerarc mögött nem látta a mélyen érző

embert,  az  rosszul  ismerte,  és  a  finom  iróniáját  gúnynak  vélhette.  Esendő  embernél  a

helyzetmegítélésbeli  hibaszázalékot  kár  lenne  akár  tagadni,  akár  eltúlozni.  Nagy  tévedés

utólag Danton vagy stílszerűbben, az orvos Marat néptribün szerepét számon kérni rajta. Erre

1989-ben már nem volt „össznépi igény”, eljátszani tehát anakronizmus lett volna.

Mi  az  orvostörténészre  emlékezzünk.  Aki  nem  vagyont,  hanem  szellemi  kincseket

gyűjtött mind magának, mind az országának. Emberként, magyarként, kutatóként becsületes

volt, meggyőződésünk szerint a miniszterelnök sem lehetett más.


