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Gondolatok a politikus Antall József múltbéli 
szakmai tevékenységének megértéséhez

Az elmúlt hetekben látott nyomdai napvilágot Kónya Imre – a Boross-kormány volt 
belügyminiszterének – tollából Antall József közelről c. könyve, amelyben a szerző 
teljes képet igyekszik adni a „politikus” Antall Józsefről. Antall József kormányfővé 
választása előtt nem a politika világában élt, bár a politika – mint kutató történészt – 
mindig is érdekelte, csak az a politikai légkör, amelyben majd hat évtizeden át élt, nem 
vonzotta, ellentétes volt nézeteivel, etikai felfogásával. Amikor a politika színpadára 
lépett, sokoldalú felkészültségével, etikus magatartásával valóban kortársai fölé emel-
kedett. „A politika forgandó, a politikusi »mesterség« nem örökéletű, de jövője ezen a 
pályán annak van, aki kellő erkölcsi töltéssel és elkötelezettséggel rendelkezik. Lehet, 
hogy a változó idő forgószele sok politikus lába alól kifújta a politika futóhomokját, so-
kan visszatértek eredeti munkájukhoz, hivatásukhoz és továbbra is hazájuknak értékes 
tevékenységet fejtenek ki” – írtra a kiegyezést előkészítő politizáló magyar értelmiségi 
nemzedékről. Antall József annak idején tanítványainak gyakran kifejtette, hogy a ki-
egyezés nagy politikai nemzedékének többsége igazi alkotó értelmiségi volt, s amikor 
a hazai politika olyan fordulatot vett, amiben etikusan nem tudtak (vagy nem akartak) 
részt venni, visszatértek a szellemi alkotómunka legkülönbözőbb műhelyeibe és ma-
radandót alkottak az utókor számára. Antall ezt értékelte nagyra Teleki Pál politikai 
és tudományos tevékenységében, aki, amikor úgy kívánta az ország érdeke, újból a 
politikai színpadra lépett és vállalta a tragikus véget. E nemzedék alakjai nem let-
tek – mai szóhasználattal élve – „megélhetési” politikusok. Volt szilárd jellemük, 
felkészültségük, ízlésük: ha kellett, politizáltak, ha kellett, a szellemi élet területén 
alkottak maradandót.

Valahol ebben kell keresni Antall József önfegyelmét, elhivatottságát, azt az el-
kötelezettséget, amely a politikus Antall Józsefet is jellemezte: volt komoly ered-
ményeket felmutató értelmiségi múltja, felkészültsége a politikai életre, volt olyan 
háttere, ami erősítette hitét a magyarság jövőjében. Nem volt megalkuvó, múltját 
tekintve nem is lehetett és nem lett volna megélhetési politikus, ha túléli betegségét 
és legyőzi a testét pusztító kórt. Ahogy múlnak az évek, úgy igazolódik be politiká-
jának lényege, törekvéseinek igaz volta, egykori politikai ellenfelei ma már elisme-
réssel adóznak kivételes egyénisége előtt.

Antall József mindössze négy évet töltött az aktív politika színterén, előtte komoly 
pedagógusi, tudományszervezői és történészi múltat állított fel, amely a politikai pálya-
futásától függetlenül beépült a hazai történelem- és művelődéstörténet tudományába.

Egy jelentős személyiség életművének felvázolását nagyban segíti, ha rendel-
kezésre állnak személyes visszaemlékezések, feljegyzések, de Antall József – saj-
nálatunkra – nem írt ilyeneket. Viszont miniszterelnökként olyan interjúkat készí-
tettek vele, ahol életéről, 1990 előtti tevékenységéről, választott és hosszú évtize-
deken át „űzött” hivatásáról, azzal kapcsolatos kérdésekről, felfogásáról vallott. 
Munkásságának értékelésénél idézni kell ezekből, illetve azok visszaemlékezése-
iből, akik kapcsolódtak Antall József életútjának egy-egy szakaszához. Sajnos 
halála után nem sokkal éles hangú írások láttak napvilágot, olyan szerzőktől, 
akik nem is ismerték személyesen, mendemondákból „összeállított” könyvekben 
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valótlanságokat állítottak, és mivel kellő példányszámban jelentették meg ezeket, a 
politikai dolgokban járatlan olvasó tömegek körében „szentírásként” hatottak, a leírt 
szamárságok tovább éltek, bizonyos szemléletű sajtótermékekben megismétlődtek.

Antall József 1932. április 9-én született Budapesten. Apja id. dr. Antall József 
(1896–1974) jogász, politikus, miniszter, édesanyja Szűcs Irén (1905–1991), Szűcs István 
politikus és nemzetgyűlési képviselő leánya volt. Édesapja, id. Antall József kiemelkedő 
kisgazdapárti politikus, a két világháború közötti szociálpolitika jeles szervezője volt, aki 
a második világháború éveiben a magyar földre menekült lengyel, olasz, délszláv, francia, 
orosz menekültek, szökött hadifoglyok ellátását szervezte és irányította. Segítette a ma-
gyar földön kibontakozott németellenes lengyel ellenállást, a honi hadsereggel és a londoni 
emigráns lengyel kormánnyal és katonai parancsnoksággal való kapcsolattartást, kiépítette 
szociális és anyagi ellátásukat, emigrációs iskolaügyüket stb. Ezeket Antall József gyakran 
felelevenítette vele készített interjúkban, nem azért, hogy önmagát valami elé helyezze, 
hanem hogy az időközben elhangzott ferdítéseket helyre rakja. Később is gyakran emlí-
tette, hogy a fontosabb politikusok nem írnak naplót, önéletírást, hogy azokban helyére 
kerüljön minden. Ezekről az emberekről később történészek írnak összefoglaló munkákat.

Visszatérve idősebb Antall József életútjához: Magyarország német megszállása után, 
1944 áprilisában a Gestapo letartóztatta, a menekültek és a zsidók segítése miatt hosszú 
hónapokon keresztül fogva tartotta. Az ideiglenes nemzeti kormány, Nagy Ferenc újjá-
építési miniszter – mint államtitkárt – a gazdasági és pénzügyi erőt az ország felépítésére 
összpontosító minisztérium megszervezésével bízta meg. Az első két koalíciós kor-
mányban, Tildy Zoltán és Nagy Ferenc miniszterelnöksége idején újjáépítési miniszter, 
illetve 1946. április–májusban ideiglenes pénzügyminiszter. Az 1945. évi nemzetgyűlé-
si, valamint az 1947. évi országgyűlési választásokon – mint a Független Kisgazdapárt 
tagja – Veszprém, Zala és Somogy megye képviselője. 1947 után kiszorult a politikai 
életből, vidéki visszavonultságban élte át az 1950-es éveket, de 1956 októberében Nagy 
Imre belügyminiszter-jelöltje. 1956. november 3-án a Szovjetunióval Varsóban folyta-
tandó tárgyalásokra utazó magyar kormányküldöttség tagjává nevezték ki, amely tárgya-
lásokra a szovjet intervenció miatt nem kerülhetett sor.

Az Antall-család Veszprém és Somogy megye legrégebbi nemesi családjai közé tar-
tozott, amelyről Antall József így emlékezett meg egy 1988-ban született interjúban: 
„A Csallóközből [Terjed] kerültek a törökök elleni harcok idején a Dunántúlra, ahol Zala 
[Dörgicse], Somogy [Kötcse] és Veszprém vármegyében [Somló környéke] voltak bir-
tokosok, a jelentősebb középbirtokosságtól a »hétszilvafás« kisnemesség életformájáig. 
A XVI. században már e néven élő család »Antall« névalakját az 1668-ban kelt nemes-
ségújító armális rögzítette, amelyet Antall János dörgicsei ispán a török elleni harcok-
ban szerzett érdemeiért kapott. Ezután a névhasználat váltakozva szerepelt a szokásos 
»Antal« névalakkal együtt. Sümegen hirdették ki l670-ben az akkor egyesített – Zala és 
Somogy vármegye – közgyűlésén a nemességüket. Később ifj. Antall János megszerezte 
– mint somogyi szolgabíró – a pusztává vált Kötcsét és Csicsalt, majd 1730-ban betele-
pítette magyar és német telepesekkel… A mi családunk Dörgicséről, majd Kötcséről ke-
rült a Somló vidékére, ahol már éltek a korábban odatelepült Antallok is. […] Az elmúlt 
századok valamennyi függetlenségi háborújában részt vettek a család tagjai. Beleértve 
az 1848/49. évi szabadságharcot is. Nagyapám és apám pedig egyszerre vonult be az 
első világháború idején, majd 1915-ben mindketten orosz hadifogságba kerültek.”

Különös hatással voltak Antall Józsefre az Antall-család hagyományai. Emberi és 
politikai eszményképe édesapja volt. Egy 1988-as interjúban így szólt: „Rendkívül erős 
volt apámban a különösebb gesztusok nélküli magyarságtudat, a jó értelemben vett 
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»fajszeretet« – ahogy mondta. Számára a nemesi hagyomány éppen úgy, mint nagy-
apámnak, több kötelezettséget, egyszerűen szolgálatot jelentett. Rendkívül erős szociá-
lis érzés jellemezte. Persze ez a patriarchálisnak tűnő magatartás apámban már tudatos 
politikai hitvallássá vált, része volt pályájának.

Ez a magyarságtudat nem jelentett számára »magyarkodást«, hiszen adottságnak te-
kintette. Idegenkedett ennek külső formáitól, nem akart »magyar ruhát« hordani, amikor 
ez divat volt a harmincas–negyvenes években. »Az ember lelkében legyen magyar, ne a 
ruhájában« – mondta. Szociális érzékenysége teret kapott a szociálpolitikában, aminek 
hivatásos művelésére is módja volt. De szoros kapcsolatban állt a szociális feladatokat 
ellátó egyházi intézményekkel, éppen úgy, mint a falukutató írókkal vagy szociálde-
mokratákkal. Humanizmusa eleve megóvta a más népekkel szembeni gyűlölettől vagy 
megvetéstől. Apámat a nevelésben is a nagy dolgok érdekelték. Szemléletét meghatá-
rozta, hogy ha az embert az Alpoktól keletre nem akasztják fel, akkor a többi már rész-
letkérdés. A másik tanítása: az önuralmat sohase veszítsük el. Valószínűleg ezzel olyan 
szilárd tartást nevelt belém, ami már második énemmé vált, és aminek nagyon sok jó 
és részkövetkezménye van. Neki is nagy önuralma volt, a nevelésben pedig a végtelen 
szeretet vezérelte. Mindig azt mondta: edzeni, edződni kell, apád az Urálból, nagyapád 
pedig Szamarkandból gyalog jött haza. Ha ilyen helyzetbe kerülsz és nem vagy elég 
erős, nincs állóképességed, lelki erőd és önuralmad, akkor ezt nem éled túl. Egy ma-
gyar fiúnak, itt, ebben a térségben, mindig arra kell felkészülni, hogy képes legyen 
bármit túlélni… Ezért rendkívül hálás vagyok neki, és ma is egyetértek vele, hogy a 
lelki és fizikai megpróbáltatásokra felkészített… Ha az embert nagy önuralomra neve-
lik és nagyon erős tartást plántálnak bele gyermekkorában, ez azzal is jár, hogy sokan 
azt hiszik, merev vagy érzéketlen ember. Pedig apán nagyon mély emberi és szociális 
magatartást is nevelt belém, amit nem kívül kell viselni. Eötvös József mondta, hogy 
egyesek a műveltségüket bojtként viselik a díszkardjukon. Én úgy gondolom, hogy 
az embernek az érzésvilágát és jó szándékát nem díszkardként vagy bojtként kell ki-
felé viselni. Az emberek iránti elkötelezettséget, a szegényekkel való együttérzést és 
az azokért való cselekedeteket abban is érvényre kell juttatni, hogy az ember megtesz 
mindent, amit csak tud…”

A másik nagy hatást a budapesti Piarista Gimnázium (1942–1950) gyakorolta rá. 
Kiváló tanárai voltak, és mindig vallotta, hogy nem lehet később jó tanár az, akinek 
rossz tanárai voltak. Elég csapongó diák volt, hiszen kezdetben a természettudományok, 
az agrárismeretek felé vonzódott, csak 15-16 éves korában fordult a történelem és az 
irodalom irányába. Ekkor írta – önképzőköri dolgozatként – tanulmányát Az Egyesült 
Államok a világpolitikában címmel. Továbbra is érdekelte a mezőgazdaság, főleg a ló-
tenyésztés, ilyen könyvgyűjteménnyel is rendelkezett, sőt amikor az 1960-as évek elején 
eltiltották a nyilvános publikálástól, álnéven – ismerősei révén – agrár témájú, állatte-
nyésztéssel kapcsolatos írásokat jelentetett meg vidéki lapokban, recenziókat készített a 
Mezőgazdasági Könyvtár sajtószemléiben.

Gimnáziumi évei alatt kitűnt remek szellemi és szervezői adottságaival. Ennek 
egyik „területe” a Kultúra címet viselt iskolai folyóirat szerkesztése, amit stencilezett 
formában terjesztettek. 1949-ben törést jelentett az iskolák államosításakor a piarista 
tanárok eltávolítása a katedráktól, a diákok állami gimnáziummá nyilvánított iskolában 
tették le érettségi vizsgáikat. Azt már eldöntötte, hogy a bölcsészettudományi kar tör-
ténelem–magyar szakán folytatja tanulmányait, de rendszeresen végzett stúdiumokat a 
jogtudományi karon is. A kötelező tananyag majdnem minden témaköre érdekelte, bár 
elkötelezettséget a reformkor, a nemzeti liberalizmus és a centralisták iránt érzett, így 
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egyetemi szakdolgozatát Eötvös József népiskolai politikájáról írta, s ez volt témája 
későbbi bölcsészdoktori disszertációjának is. Az egyetemen néprajzi, antropológiai, 
jogi, közgazdasági és orientalisztikai tárgyakat is hallgatott, így fűzte barátság később 
Bartucz Lajoshoz és Germanus Gyulához. Egészen kimagasló antropológiai ismeretek-
kel rendelkezett, ami az 1950-es években nem tartozott a marxista tudományok „ked-
venc tárgyai” közé. Bölcseleti tanulmányai alatt harmadik tárgyként felvette a levéltár 
szakot is, hiszen a jó kutató alapvető ismerettárának tartotta e szakot.

Történelem–magyar nyelv és irodalom szakos tanár lett, levéltárosi, könyvtárosi és 
muzeológusi diplomát szerzett, de ilyen felkészültséggel sem volt könnyű az 1950-es 
években tanári vagy kutatói állást kapni, főleg ha valaki polgári és „politikai” múlttal is 
rendelkező családból származott. A Magyar Országos Levéltárban kezdte el szolgálatát 
(1954–1955), ahol első feladatának a Görgey Artúr-iratok rendezését kapta. Túl a manu-
ális rendezésen, elmélyült a szabadságharc hadvezetésének és a Görgey-kérdés problé-
makörében. Görgey Artúr, „az áruló” éppen ezekben az években volt központi kérdése 
a magyar marxista történelemtudománynak, amellyel szemben merőben más véleményt 
képviselt és ennek gyakran hangot is adott. Erről szóló írása sajnos nem láthatott nyom-
dai nyilvánosságot, csak töredéke az életművét bemutató egyik kötetben. Az 1970-es 
években megkísérelte ismét tudományos folyóiratban leközölni, a leadott kézirata eltűnt, 
a megismételt másolati példányának is hasonló sorsa lett.

A levéltári állást követően a Pedagógiai Tudományos Intézettől kapott kutatói megbí-
zást, és ezt a lehetőséget azután is megtartotta, miután gimnáziumi tanár lett.

(A tanári pályán) 1955 őszén nevezték ki a patinás Eötvös Gimnázium tanári karába 
történelem–magyar szakos tanárnak, egyben megbízták az egyik első osztály osztály-
főnökének is. Nagy kihívás volt e feladat egy huszonnégy éves ifjú tanárnak, viszont 
egykori tanártársai és diákjai visszaemlékezései szerint határozottsága, következetes ta-
nári és pedagógiai elvei olyan formában jelentkeztek, amelyek későbbi intézetvezetői és 
politikai pályáját, megnyilatkozásait jellemezték. Ahogy mondtuk, Antall József később 
gyakran emlegette, hogy akinek nincs jó „tanár élménye” a múltból, nem lesz igazán jó 
tanár. Tény, középiskolai pályáját kiemelkedő piarista paptanárok formálták, volt előtte 
sok jó példa.

Az 1950-es évek derekán rendkívüli merészségnek számított, ha egy tanár eltért a 
hivatalos tankönyv tartalmától és szövegétől. Antall József történelemóráin a hivatalos 
tankönyvet „kiegészítette”, a tanórán olyan kiegészítő előadásokat tartott, ami nem-
csak rávilágított a hivatalos szövegek hiányosságaira, hanem egy nagy összefüggésbe 
helyezte azokat, következtetésre késztette tanítványait. Ugyancsak szokatlannak tűnt, 
hogy Antall József diákjait egyenrangúnak „nyilvánította”, úgy kezelte őket, mint a 
felnőtteket. Gyakran élt a kötetlen beszélgetés módszerével, felmérte képességeiket, 
a tizenéves kamaszokat igazi tehetségüknek és érdeklődésüknek megfelelő pályára irá-
nyította. Rendkívül következetes és szigorútanár volt, bár a szigorúság gyakran humo-
ros formában jelent meg. Nem kiabált, csendes szóval, humorral mondta meg mindenki 
tudásáról az igazat. Az általa adott osztályzatokon a diákok nem vitatkoztak, valós 
eredménynek ismerték el. Nem akart népszerű tanár lenni, csupán a rábízott tanulók-
ból a legjobb képességeket kihozni, a meggyőzés és az észérvek alapján tehetségeiket 
kibontani, sokoldalúan felkészíteni jövő pályájukra. Ezt 1993-ban tett interjújában így 
fogalmazta meg: „Rövid tanári pályafutásom során ismertem olyan kollegát, aki a folyó-
son hercigeskedett a diákjaival. Közismert volt, hogy milyen jóindulatú, kedves ember, 
de az égvilágon semmit sem tett a diákjaiért. Az én diákjaim azért ragaszkodtak hozzám 
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ennyi évtized után is – pedig sohasem voltam kedves fiú, a legnehezebb szituációkban 
sem kerestem népszerűséget –, mert tudták, hogy nem lehetett olyan problémájuk, ami-
vel nem fordulhattak hozzám…”

Erről a pályakezdő évről egyik tanítványa így emlékezett: „Szerette tanítványait. 
Ezt kezdettől fogva éreztük, noha soha nem »bratyizott«, nem jópofáskodott, nem vá-
gott hátba és nem veregette a vállunkat. Ellenkezőleg, mindig volt benne egy bizonyos 
tartózkodás, egy bizonyos kimértség. De ezt soha nem éreztük távolságtartásnak vagy 
ridegségnek. Ellenkezőleg, olyan közvetlenül lehetett vele beszélgetni, mint egy idősebb 
baráttal, akinek éppenséggel megvannak a viselkedési normái. Jóindulata, megértése 
külsődleges gesztusok nélkül »működött«, egyszerűen egyéniségének lényegéhez 
tartozott. Hányszor védett meg bennünket, kisebb-nagyobb balhéink következmé-
nyeitől. Nagyvonalúan nézett át stiklijeink fölött, csak a destruktív magatartást nem 
tűrte, ha valaki a közösséget bomlasztotta.”

Közösségteremtő tanár volt, aki nemcsak közvetlenségével, hanem nagy tárgyi tu-
dásával is hatott a tanulókra, sőt ezzel imponált óráin. A tanári pályán „megöregedett” 
tapasztalt kollegának is ezt tűnt fel elsőnek. Részlet Kiss István tanár úr visszaemléke-
zéséből: „1957-ben én, az idősebb tanár »szárnyam alá vettem« a fiatalabbat, hiszen 
egy ismeretlen tantestületbe belecsöppenni nem volt könnyű. Megbeszéltük, hogy kivel 
lehet nyíltan beszélni, kire kell vigyázni és így tovább. 1957 júniusáig voltunk egy tes-
tületben. Mint tanár, és mint osztályfőnök beültem órájára. Valóban nagyon közvetlenül 
tudott a gyerekekkel beszélni, lenyűgöző volt a stílusa és módszertana. A gyerekeken 
keresztül szerettem meg, igazán, mert rajongtak érte. Sokat beszéltek róla, mert a ked-
ves tanárokról a gyerekek beszélnek a másik tanárnak is. Vele bármiről is beszélgettünk, 
végül mindig a gyerekeknél kötöttünk ki…”

A tanári pályát nem „munkának”, hanem hivatásnak és különös erőpróbának tartotta. 
Hivatásnak, mert csak „hivatásszerűen” lehet a tudást átadni, formálni, irányba terelni a 
serdülő ifjak érdeklődését. Az ismeretanyag befogadását nem „biflázással”, a kötelező 
tananyag szigorú visszakérdezésével érte el. Rávezette a gyerekeket a történelem és az 
irodalom ízére, szemléletére, tágította látásmódjukat, egyéni ítéleteik „visszaadására” ösz-
tönözte őket. Osztályfőnökként valóban felmérte minden tanuló képességét, nemcsak az 
egyéni adottságoknak megfelelő pályára irányította őket, hanem más-más követelményt 
állított fel – saját tantárgyaival kapcsolatban – a humán és a reálérdeklődésűeknek. A ta-
nári pályát erőpróbának tekintette: adott időben és keretek között a lehető legtöbbet és a 
legérthetőbb formában tudjon előadni, úgy, hogy ez tartósan elsajátítható legyen. Később 
is mindenkinek ajánlotta a tanári gyakorlatot azoknak, akik gondolataikat írásban vagy 
szóban akarták kifejteni, avagy kisebb vagy nagyobb közösség összefogásával akartak 
foglalkozni, mert igazi gyakorlatot és „képességfelmérést” csak itt lehet szerezni. Évekkel 
később tudományos üléseken kedvenc „szórakozása” volt, hogy megfigyelte az előadók 
stílusát, előadói készségét, majd bizton állapította meg: ki volt élete során tanár vagy sem. 
„A parttalan locsogás vagy a lábjegyzeteknek az előadása agyon üti a gondolatot, unalmas-
sá teszi a legizgalmasabb témát is!” – tanácsolta később ifjú kollegáinak is. Kiváló előadói 
és szónoki képességeinek első igazi gyakorló tere tehát a tanári katedra volt.

A közösségteremtés legjobb eszközének a kirándulásokat tartotta: híresek voltak 
osztálykirándulásai, ahol nemcsak a diák-tanár, de a gyerekek közötti kapcsolatok is 
oldódtak, igazi – a felnőtt korra is kiható – barátságok szövődtek. 1956 tavaszán Eötvös 
gimnáziumi osztályával lengyelországi kirándulásra utazott, amelyen a résztvevők – 
évtizedekkel később is – nem a turisztikai és műemléki látványosságokra emlékeztek a 
legjobban, hanem „Antall tanár úr előadásaira, komoly beszélgetéseikre”.
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1956 októbere fordulat volt nemcsak az ország, hanem Antall József életében is. 
A nevezetes napokban valóban együtt élt tanítványaival, a forradalom kezdetét jelentő 
október 23-i tüntetésen az Eötvös József Gimnázium diákjaival volt a Bem téren és az 
Országház előtt, a Gimnáziumban a forradalmi bizottság elnökének választották. Jelen 
volt a Kisgazdapárt újjászervezésénél, október 30-án leutazott gépkocsival Somlóra 
édesapjáért, akinek jelentős szerepet szántak a koalíciós kormányban. 1956. november 
1-jén id. Antall Józseffel együtt kereste fel az Országházban Nagy Imrét, Tildy Zoltánt 
és a kormányzásban részt vállalt volt polgári politikusokat. Részese volt a Kisgazdapárt 
székháza visszafoglalásának, majd november 4-e után a Kecskeméti utcai lakásukban 
tartózkodó Kovács Bélával és más kisgazdapárti politikussal dolgozták ki azt a terve-
zetet, amely egy ígért koalíciós kormányzat alapja lehetett volna. Ez megsemmisült, 
amikor 1956. december 6-án a Kádár-kormány egyértelművé tette ennek elvetését. 
Noha Antall József és családja soha nem foglalkozott az emigráció gondolatával, 1957 
januárjában a szovjet katonai hatóságok is kihallgatták, szabadulása után is állandóan 
figyelemmel tartották.

A forradalom után, 1957 tavaszán az Eötvös Gimnáziumban folytatta tanári pályáját. 
A visszaemlékezések szerint a történelem- és az osztályfőnöki órákon nyíltan beszélt 
a forradalom kirobbanásának okairól, eseményeiről és a várható következményekről, 
higgadtságra, nyugalomra és főleg önuralomra intette tanítványait. A rendszer pedig 
rendkívül ideges volt a közelgő 1957. március 15-e miatt, főleg azután, hogy a MUK 
(Márciusban Újra Kezdjük) feliratok jelentek meg a fővárosban és a titokzatosnak tűnő 
szervezkedésekről igen kevés információval rendelkezett. Az országot 240 ezer ember 
hagyta el, többen hallgatták a Szabad Európa rádiót, mint a magyar adásokat. Ezekben a 
napokban ismét őrizetbe került, majd néhány nap múlva folytathatta munkáját az Eötvös 
Gimnáziumban, de április elején – nem váratlanul – áthelyezték tanárcserével a Toldy 
Ferenc Gimnáziumba, megint egy „problémás” színhelyre, ahol a rendszer számára 
nemcsak a tanári kar, de a diákság is megbízhatatlan volt.

A Toldy Ferenc Gimnáziumban is abban a felfogásban folytatta tanári munkáját, amit 
kénytelen volt abbahagyni az Eötvös Gimnáziumban, olyan osztály vezetését bízták 
rá, ahol talán tanári munkájának legnagyobb sikerét érte el 1959-ben: 41 érettségiző-
ből 15-en kitűnően, 15-en jelesre, 10-en jó és 1 közepes eredménnyel tette le vizsgáit, 
aminek „valódiságát” a Fővárosi Oktatási Osztály és a Fővárosi MSZMP is megvizs-
gálta. Pedig ezek az évek sem teltek el „eseménytelenül”: az 1957. október 23-i iskolai 
néma tüntetést –rendőrségi kihallgatásokkal, monstre fegyelmi eljárásokkal – előbb 
a tanulók, majd a tanárok körében kívánták megtorolni, végül a vizsgálatot befejező 
jegyzőkönyvhöz csatolt (de titkosított) határozattal zárták le: Antall József osztályát két 
évre kizárták a felsőfokú továbbtanulás lehetőségéből, amit be is tartottak. 1959-ben 
érettségizett osztályának tanulói csak 1961-től nyertek egyetemi felvételt. (Itt jegyzem 
meg, hogy ezen osztály mindegyik tanulója egyetemi, főiskolai diplomát szerzett, több 
egyetemi tanár, szakterületén jeles szakember került ki közülük.) Más osztályokban is 
hasonló eredményt ért el szaktárgyából, természetesen gáncsoskodásban mindig volt 
része, végül 1959 augusztusában – az ún. C. pont alapján – a tanári pályától eltiltották, 
alkalmatlannak és politikailag veszélyesnek nyilvánították.

Az egykori toldys tanítványok közül csak egy visszaemlékezésből – az azóta el-
hunyt Megay Lászlótól – idézek: „Idekerült Antall József ötvenhét tavaszán tanítani. 
Nem emlékszem, hogy állított be az első órájára, de alighanem úriasan elegáns volt, 
és mint azonnal kiderült, nagyon sokat tudott. Úgy tűnt, hogy a tárgyhoz lazán kötődő 
ismereteket csak úgy mellékesen, a zakója zsebéből húzná elő. Hamarosan elsöprő volt. 
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Különösen, miután kiderült, hogy Antall tanár úr a forradalom alatt »megpörkölődött« 
egy kicsit, aminek köszönhetően, néha ballonkabátos urak kísérgetik. A fiúk közül a leg-
többen pont ilyen, kissé fölényes, merész, sokat tudó gentlemanek szerettek volna lenni, 
akinek láttán egy iskola, vagy másmilyen párttitkár azonnal rájön, hogy az osztályharc 
végképp elveszett. Ekkor szerveződött köréje az a hűséges csapat, amely végig kitartott 
mellette – és viszont. Mondják, túl sokat bízott később tanítványaira, és ha lehetett, ked-
vezett nekik. Így igaz, de ezek nem voltak akármilyen képességű fiúk. És ez nem volt 
akármilyen kapcsolat. Elvinni egy kompromittált tanárnak egy kompromittált osztályt 
az érettségiig a forradalmat követő megtorlás éveiben – nem volt csekélység, nem volt 
»hétköznapi« tanári bravúr.”

A tanári állásából történt eltávolítása nem volt számára váratlan, bár rossz „káder-
lappal” nehéz volt értelmiségi álláshoz jutni. Végül a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
Vadász utcai fiókjába került, feldolgozó és tájékoztató könyvtárosnak, ami számára 
megélhetést és viszonylagos nyugalmat adott. Ekkor folytatta jogi tanulmányait, s életre 
szóló barátságot kötött Fényes Istvánnal, aki Dalmáth Ferencként vált ismertté a Ludas 
Matyi hasábjain. Ő is politikai „száműzött” volt. Abban az időben a könyvtárak, levél-
tárak és különböző múzeumi gyűjtemények „megteltek” olyan értelmiségiekkel, akik a 
közélet, a tudományos élet „hajótöröttei” voltak vagy éppen a tanári pályáról „száműz-
ték” őket ide, nehogy kártékony propagandát fejtsenek ki. Dalmáth Ferenc erről vissza-
emlékezésében így írt: „A Vadász utcai könyvtárban most már az én dekkoló cionista 
haverjaimon kívül, be-bekukkantottak az egykori kisgazda-ifjak is… A szolid közműve-
lődési fiókkönyvtárból sikerült afféle fél-illegális találkozóhelyet csinálnunk mindazon 
barátaink számára, akik ilyen vagy olyan okból nem adták be a derekukat. De Gasperi 
olasz miniszterelnök is egy könyvtárban vészelte át a fasizmust! – mondta Antall, aki 
kifogyhatatlan volt a történelmi példálózásban.

Az egyik pult fölé nyugodtan kiírhattuk volna, hogy »Cionisták«, a másik fölé pedig 
»Ötvenhatosok«, hogy mindenki azonnal megtalálja a maga társaságát.”

Antall József életében változást az 1963. évi amnesztia törvény jelentett, amikor 
megengedték neki is, hogy tanárként is működhessen. Az esti tagozatos felnőttoktatás-
ban, a budapesti I. kerületi Jurányi utcai Gimnáziumban taníthatott. Majd egy évtizedig 
tanított itt, bár 1964-től már a szervezés alatt állt Semmelweis Orvostörténeti Múzeum 
tudományos munkatársa volt.

Amikor Antall József munkatársa lett (1963) az akkor szervezés alatt álló Semmelweis 
Orvostörténeti Múzeumnak, előtte új terület volt az orvos- és gyógyszerészettörténelem, 
az a világ, amelyet akkor zömében a gyakorlati pályától búcsút mondó orvosok, gyógy-
szerészek műveltek, vagy olyanok, akik a gyógyító munka mellett többlet művelődésre 
vágytak. Ezzel szemben a nyugati és amerikai országokban „profi” orvos- és gyógysze-
résztörténészek működtek, az egyetemi karokon tanszékek és intézetek léteztek, múze-
umi gyűjtemények álltak a kutatók rendelkezésére. E sajátos szakterületnek az 1960-as 
évek derekáig voltak ugyan hagyományai a magyar tudományos életben, de szervezett-
ség hiányában a perifériákon helyezkedtek el.

A közel másfélszázezer kötetből álló Orvostörténeti Könyvtár szerény költségve-
téssel, három munkaerővel kezdte működését, 1956 tavaszán megkapta a Budapest II. 
kerület Török utca 12. szám alatti épületét. E Könyvtár körül gyülekezett az orvos- és 
gyógyszerészettörténet iránt érdeklődők nem nagy létszámú csoportja, akik önmaguk 
művelésére 1953-ban elindították az orvostörténelmi előadások sorozatát, amelynek 
nyomtatott tükre az 1955-től megjelenő Orvostörténelmi Közlemények lettek. Csak a 
forradalom után, 1958-ban jöhetett létre az Orvostörténeti Szakcsoport, ami az akkori 
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tudományos társasági élet szervezeti formái között egy korlátozott mozgástérrel rendel-
kező tudományos társaságnak felelt meg. Ebben az évben alakult meg az Orvostörténeti 
Múzeumi Bizottság, hogy Semmelweis Ignácnak (1818–1865) a második világháború 
alatt romba dőlt szülőházában egy Emlékmúzeumot hozzon létre, ahol lehetőség nyí-
lik bizonyos tárgyi gyűjtemények elhelyezésére, kiállításokon történő bemutatására. 
Az alapot az a „gyűjtemény” adta, amely az orvosegyesületi könyvanyag átadásakor 
került az Országos Orvostörténeti Könyvtárba, ami még szerepelt az Orvosegyesület 
1909-ben megnyitott múzeumi kiállításán. Ez csak töredéke volt annak a hajdani nagy 
orvosegyesületi múzeumi gyűjteménynek, amelyet még az 1905-ben felállított orvos-
történeti bizottság kezdett el gyűjteni és Győry Tibor dolgozott fel. A szervezés alatt állt 
orvostörténeti múzeum élére 1962-ben Fekete Sándor kiváló nőgyógyász-professzort 
nevezték ki, aki előtt ismeretlen volt a múzeumi élet, és az orvostörténelemmel is csak 
kinevezése után kezdett el foglalkozni. Kiváló ember volt, akit 1945-ben eltávolítottak 
az egyetemi oktatásból, a volt Poliklinika épületében kialakított közkórházi főorvosként 
működött, de innen is méltatlan körülmények között mozdították el. Múzeumigazgatói 
kinevezése szakmai rehabilitációja lett.

Ekkor került ide Antall József, akire mint történészre azonnal hatalmas feladatok vár-
tak: ki kellett dolgoznia a Múzeum gyűjteményi rendjét, a gyűjtőköri rendszert, a műkö-
déssel kapcsolatos összes szervezeti és működési szabályzatot. Javaslatot kellett tennie 
a működést biztosító rendeletekre, tervezetet kellett készítenie a kiállításokra, a tárgyi 
gyűjtemények begyűjtésére stb. Az alaptervezetben már külön kiemelte a Múzeum és 
a Könyvtár egyesítésének szükségességét, lehetetlen dolognak tartotta a párhuzamos, 
valójában azonos célokat betöltő intézmények fenntartását.

Antall József kiválóan képzett történészként felismerte, hogy a művelődéstörténet 
egyik sajátos területét képező orvos- és gyógyszerészettörténetet lehetetlen a humán 
és az orvos-gyógyszerészeti tudományos végzettségűek együttműködése nélkül feltár-
ni, továbbá, hogy e munkát ki kell terjeszteni a rokon- és érintkező tudományokra is. 
Ez a szemlélet ma már természetes, de az 1960-as években sokan idegenkedtek ettől. 
Ehhez kellett intézeti hátteret teremteni, ahol egy gyűjteményi egységet képez a mú-
zeumi, könyvtári és levéltári terület. Ez a modell új volt – nemcsak hazánkban, hanem 
Európában is. Ezekben az években nem kizárólag a szervezés, a gyűjteményi rendszer 
kidolgozása és felépítése kötötte le energiáját, hanem az előbb említett „idegenkedés” 
feloldása is. Itt érvényesült diplomáciai érzéke, amikor a két szemlélet képviselőit „tár-
gyalóasztalhoz” tudta ültetni, és meg tudta nyerni elképzeléseinek az ellentétesen, sok-
szor ellenségesen gondolkodókat, s végül eredményesen együttműködő társasággá for-
málta őket. Soha nem titkolta politikai nézeteit, mielőtt bármit elkezdett volna, kifejtette 
álláspontját, még e szűknek ítélt területen sem tett kompromisszumokat, ami a másként 
gondolkodókban is tiszteletet váltott ki. Az intézet szervezésének éveiben megkeresett 
minden olyan szakembert, akit az akkori politika háttérbe szorított. Működési lehetősé-
get kínált nekik, megnyerte vagy visszavette őket arra a területre, ahol – ahogyan gyak-
ran mondta – sikerélményhez juthatnak, alkothatnak, és az adott körülmények között 
kicsit jobban érezhetik magukat. Nem csupán a humán területek iránt érdeklődő orvoso-
kat és gyógyszerészeket kellett megnyernie, hanem a humán tudományokat művelőkben 
is le kellett győznie azt az idegenkedést, amit számukra a reáltudományok jelentettek.

Amikor 1963-ban a „hatalom” Antall Józsefnek „engedte” az orvostörténelem te-
rületén való működést, úgy vélhette, hogy itt „nyugton marad”, olyan dolgokkal kell 
majd megbirkóznia, amihez nem ért, s előbb vagy utóbb kedveszegett ember lesz. Nem 
pusztán Antal Józseffel, de más kiváló, de politikailag megbízhatatlan értelmiségivel 
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tették ezt, múzeumokban, könyvtárakban és levéltárakban valóságos „tudományos aka-
démiák” működtek, olyanokkal, akik a legkisebb engedmény árán, egyetemeken, tudo-
mányos intézetekben kiemelkedő karriert futhattak volna be. Ezek „táborában” Antall 
József került talán legmesszebbre, a politika és a diplomáciatörténet jeles kutatója a 
természettudomány-történet igen sajátos területére „vetődött”.

Már a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum helyettes igazgatója volt, amikor 1968-
ban egyesítették az addig külön intézményként működő Országos Orvostörténeti 
Könyvtárat és Múzeumot, s az intézet 1972-ben levéltári jogkörrel is bővült. Az egyesített 
intézmény az 1970-es években indult gyors fejlődésnek: Antall József fiatal munkatársakat 
– főleg volt tanítványait – hívott meg, olyan tudományos közösséget formált ki, amely vál-
lalta a nem mindennapi feladatot, hogy egyetemen nem oktatott szaktudománynak kötelez-
ze el magát. Ténylegesen az ő elképzelései szerint és irányítása mellett szerveződött meg 
az orvos- és gyógyszerészettörténet írott és tárgyi emlékeinek országos feltárása, begyűj-
tése és intézeten belüli gyűjteményi rendjének kialakítása, a tárgyi vonatkozású kutatások 
megkezdése. A páratlan gyűjteménynek tükre lett a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum 
állandó kiállítása (1968-ban, 1974-ben, 1981-ben átalakítva), a budai Várnegyedben 
levő Arany Sas Patikamúzeum, a vidéki orvos- és gyógyszerészettörténeti kiállítások 
(Győr, Sopron, Kőszeg, Székesfehérvár, Pécs, Kaposvár, Eger, Kecskemét, Nagykálló, 
Tiszavasvári stb.) sora, amelyből kiemelkedett a kőszegi és a soproni Patika Múzeum, a 
védett gyógyszertári berendezésekkel működő patikák láncolata. A gyűjtemények egye-
sítéséből kialakult intézményből a hazai orvos- és gyógyszerésztörténészek tudományos 
bázisa lett, olyan európai modellé vált, amelyet Londonban „felhasználtak” a Wellcome 
Institute átszervezésénél. Az intézménynek nagyobb volt külföldi hírneve, mint a hazai.

Az intézet jelentőségét csak emelte, hogy az 1980-as években orvosegyetemeinken – 
éppen Antall József szakadatlan kezdeményezésére – megindult az orvos- gyógyszerészet-
történeti oktatás, igaz, csak fakultatív keretek között, illetve az orvosi karon a Társadalom-
orvostan és egészségügyi szervezéstan tárgyaiba beiktatott néhány kötelező előadással. Csak 
az 1990-es években lett kötelező szigorlati tárgy. Igaz, a Semmelweis Orvostudományi 
Egyetemen 1996-ban megszüntették az orvostörténelem oktatását, de a vidéki orvosi karo-
kon eltérő – fakultatív és kötelező – formában tanították tovább. A Semmelweis Egyetem 
általános orvosi és fogorvosi karain 2000-ben állt vissza a „rend”, szabadon választott 
tárgyként oktatják az orvostörténelmet. Antall József tisztán látta, hogy jó szakember csak 
az lehet, aki alapjaiban ismeri választott szakterületének múltját, eszmerendszerét, gondol-
kodásmódjának fejlődését. Ennek szellemében alakította ki az intézet munkatársi gárdáját, 
gondosan ügyelt a szakképesítések sokszínűségére, az új munkatársak nyelvtudására, sőt 
a munka mellett továbbtanulási lehetőségek igénybevételére. Újabb és újabb képesítések, 
megszerzésére ösztönözte munkatársait. Az intézetben dolgozókat soha nem tekintette 
„beosztottjainak”, mindenkit munkatársnak hívott, akiknek munkakörét egyéni adottságaik 
nagyban meghatározták. Nem szerette a „beskatulyázást”, gyakran élt azzal a lehetőséggel, 
hogy a munkatársak alap feladatkörének megtartása mellett más feladatokkal is megbízta 
őket. Sokoldalú, széles szaktudású munkatársi gárdát nevelt. Munkatársnevelő felfogására 
misem jellemzőbb, mint hogy az intézetből eltávozott volt munkatársai más intézményeknél 
csak vezető beosztásba kerültek. Az intézetbe vezetői állásra senkit nem hívott meg kívülről, 
mert ezen tisztségekre a munkatársi gárdából kérte fel azokat, akik elképzeléseinek megfe-
leltek, és eleget tudtak tenni szigorú követelményrendszerének.

Alapelve volt, hogy semmilyen munkakörben – beleértve a speciális feladatokat is 
– nem szabad szakbarbárrá válni, ezért mindenki számára lehetővé tette az alapképzett-
ségének és érdeklődési körének megfelelő tudományos tevékenységet. A sokszínűség 
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és alaposság volt a másik kívánsága munkatársaival szemben. Számtalan lehetőséget 
biztosított a tudományos ismeretterjesztéstől az elmélyült tudományos feltáró munkáig 
kollegáinak. Ösztönzött, de senkit nem kényszerített a publikálásra.

Antall József tevékenysége nem korlátozódott kizárólag az intézeti munkára: a Magyar 
Orvostörténelmi Társaság felfelé ívelő szakasza (1970–1985) főtitkársága, majd pedig el-
nöksége (1985–1993) idejére esik. Antall József 1968-tól az Orvostörténeti Közlemények 
szerkesztőjeként is tevékenykedett. Céljának tekintette a többi orvosi és természettudo-
mányi társasággal való együttműködést. A közös területek megtalálása után olyan tudo-
mányos rendezvényeket szervezett, vagy támogatta szervezésüket, ahol a legkülönbözőbb 
tudományágak képviselői közös pontokat és témákat találtak az orvos- és gyógyszeré-
szettörténelemmel. Tágította az intézet és a társaság hazai és külföldi kapcsolatrendszerét, 
amit részben a Társaságon belüli szakosztályi rendszer, részben a személyes levelezés so-
rán kialakított kapcsolatok jelentették. Elsősorban a Nyugat-Európában működő hasonló 
intézetekkel és társaságokkal keresett kapcsolatot, ami az 1970-es években még nem volt 
természetes jelenség és az agyonszabályozott nemzetközi kapcsolattartás viszonyai között 
sok nehézségbe ütközött. Nyugatra csak 1974-ben utazhatott először, és később sem mehe-
tett gyakran. Magyar nemzeti érdeknek tekintette, hogy minden európai szakmai fórumon 
tisztességesen képviselve legyen a magyar orvos- és gyógyszerészettörténelem, és olya-
nok képviseljék, akik erre méltók és alkalmasak. Tiltakozott minden olyan jelenség ellen, 
amikor a magyar orvostörténelmi kutatásokról és eredményekről nem az egyenlő elbírálás 
elve alapján nyilatkoztak, vagy elferdítették a tényeket. Legkeményebb összetűzései a 
szocialista országokkal való kapcsolattartásban voltak: nem tűrte a lekezelést, az „utolsó 
csatlóst” megillető bánásmódot, nyíltan és keményen védte a magyar tudomány érdekeit. 
E szemlélet fórumává tette a szerkesztésében megjelenő Orvostörténeti Közleményeket, 
amely hamarosan a hazai és a külföldi szerzők színvonalas lapjává vált. 1970-ben kez-
deményezte, hogy az 1974. évi nemzetközi orvostörténeti kongresszust Budapesten 
rendezzék meg, amelynek szervező főtitkára lett. Ez a kongresszus teljes nemzetközi el-
ismerést hozott a magyar orvos- és gyógyszerészettörténeti kutatásoknak, amit az 1981. 
évi nemzetközi gyógyszerészettörténeti kongresszus csak megerősített. Ezek a sikerek 
valóban elcsendesítették hazai ellenfeleit, akik nem jó szemmel nézték a „bölcsész” Antall 
tevékenységét az orvos- és gyógyszerészettörténeti társaság életében, a bölcsész-orvos 
ellentétet. Rokonszenves egyénisége, kiemelkedő tudása, rendkívüli diplomáciai érzéke, 
kapcsolatteremtő készsége rengeteg hívet szerzett az intézetnek és a Társaságnak. Ezekben 
az években külföldön jobban ismerték a Múzeum és a Társaság tevékenységét, kiállításai-
nak és kiadványainak nagyszerűségét, mint itthon. Az 1974. évi kongresszuson találkozott 
Antall először európai és amerikai partnereivel, akikkel régóta levelezett, véleményt cse-
rélt, gyakran kérték állásfoglalását, szakmai megítélését.

Mielőtt még a politikai pályára lépett volna, majdnem minden európai orvos- 
és gyógyszerészettörténeti társaság tiszteleti vagy levelező tagjává hívta meg, a 
Nemzetközi Orvostörténeti Társaság 1990-ben alelnökévé választotta. Ez utóbbi tisztség 
nem a „miniszterelnök” Antall Józsefnek szólt, hanem a nemzetközi szervezet nagyra ér-
tékelését fejezte ki több évtizedes munkájáért, tudományos tevékenységéért. „Kedvenc” 
tagsága nem volt, de nagyra becsülte a Lengyel Orvostörténelmi Társaság és a Krakkói 
Jagelló Egyetem Tudományos Társaságának tiszteletbeli tagságát, a Finn Orvostörténeti 
Társaság megtisztelő tagsági oklevelét, a német orvos- és tudománytörténeti társaság 
tiszteletbeli tagságait. Az előbbiek egy évszázados történeti kapcsolat, másik a rokonság 
kifejezésének megnyilvánulása volt. Érdekes jelenség volt, hogy egy-egy nemzetközi 
konferencia után azok kerestek vele szorosabb kapcsolatot, akikkel – legtöbbször a 
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magyarság és a magyar tudomány védelme miatt – valamilyen szakmai vitába került. 
Határozott és szakmailag megalapozott véleményét elfogadták, nagyra értékelték embe-
ri magatartását is.

Antall valóban többoldalú szakmai felkészültséggel rendelkezett: alapképesítése sze-
rint történelem–magyar szakos tanár volt, amit levéltárosi és könyvtárosi oklevéllel is 
kiegészített, majd 1970-ben bölcsészdoktori disszertációt (Eötvös József és a Politikai 
Hetilap) védett meg. 1967-ben megbízták az Országos Orvostörténeti Könyvtár ve-
zetésével is, majd a Könyvtárat és a Múzeumot 1968-ban egy intézetté szervezték át. 
Könyvtárigazgatói feladatkörét azután is megtartotta, hogy egyesítették a két intéz-
ményt, a könyvtár fejlődése igazgatása alatt indult meg, nőtt a munkatársak száma, 
kiszélesedett a hazai és a külföldi kapcsolatrendszer. A belső, szakszerű feldolgozó 
munkát nem szervezte át, de az intézet egyesítése során kimondta, hogy ez a gyűjtemény 
speciális „könyvmúzeum”, nem tartozik egyetlen könyvtári hálózatba sem, ennél fogva 
sajátos területként kell továbbfejleszteni. Nemzetközi kiadványcserével gyarapította a 
könyvállományt, hazai könyvgyűjteményekből átvette az orvostörténeti könyveket, fo-
lyóiratokat, mindazt, amit ott „elfekvőnek és feleslegesnek” véltek. Így szinte teljessé 
vált a magyar orvosi könyvkiadás 1900 előtti könyvállománya, miközben vásárlásokkal 
egészen ritka ősnyomtatványokat és 18. századi és azelőtti orvosi könyvekkel gazdagí-
totta a könyvtárat. Az 1960-as években rendkívül nehéz volt a „devizaigényes” nyugati 
szakkönyveket beszerezni, ezért az Orvostörténeti Közlemények főszerkesztőjeként és 
a Könyvtár igazgatójaként levélben keresett meg minden európai és tengerentúli orvosi 
könyvkiadót, jelezve, hogy a Közlemények referáló rovatában ismerteti kiadványaikat, 
a folyóiratot pedig cserepéldányként felajánlotta nekik. E kapcsolatteremtésnek köszön-
hető, hogy az 1970-es években gyakran 100-150 darab, amúgy csak devizáért besze-
rezhető – úgynevezett tám- és cserepéldányként – kiadvány érkezett. Gyakran okozott 
gondot, hogy a beérkezett könyvek referálására kevésnek bizonyult a Közleményekben 
adott lehetőség. Valóban sok olyan szakkönyv és kiadvány érkezett az Orvostörténeti 
Könyvtárba, amelyek beszerzésére más forrásból nem lett volna lehetőség. A könyv-
tári állomány gyarapításának másik elve, az orvos- és gyógyszerészettörténeti rokon 
szakágak és általános történeti munkák gyűjteményeinek kialakítása, illetve fejlesztése 
volt. Két év alatt a könyvtári állomány 140 ezerre emelkedett. Az állománygyarapítás 
nem volt öncélú, hiszen a Kőszegi Patikamúzeum mellett kutatóhelyet alakítottak ki, 
amelynek közel tízezer kötetes könyvtárát az intézeti könyvállományból alakították ki. 
A Kőszegi Patikamúzeumot 1974-ben alapították meg, kutatóhelye az előbb említett 
könyvgyűjtemény lett.

Ez lett a feladata az 1981-ben a budapesti Mátyás téren létesített Ernyey József 
Gyógyszerészettörténeti Könyvtárnak is. A könyvtár eredeti, közel húszezres állo-
mánya a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Gyógyszerészettudomány Karának 
egyik tanszékének pincéjében várta jobb napjait. A könyvek a feloszlatott Magyar 
Gyógyszerészettudományi Társulat könyvtárának „maradéka” volt, még az egyesületek 
feloszlatása után került ebbe a helyiségbe. Antall József intézkedéseinek nyomán az igen 
rossz körülmények között tárolt könyvállomány feldolgozásra került, majd 1970-ben az 
Orvostörténeti Könyvtár állományához csatolták. Ez került át 1981-ben a védett patika-
bútorzatból kialakított Ernyey József Gyógyszerészettörténeti Könyvtárba. Antall József 
tervei között szerepelt, hogy minden vidéki orvos- és gyógyszerészettörténeti múzeum 
mellett hasonló kisebb kutatóhelyek szerveződjenek, melyek a helyi és helytörténeti 
vizsgálódások állomásai lehetnek. Ezzel a tervével megszüntetni kívánta e szakterületen 
belül Budapest központúságát. Ilyen jellegű elképzeléseket dolgozott ki a Semmelweis 
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Orvostudományi Egyetem szakmatörténeti gyűjteményeinek felállítására is. Mintának 
a német egyetemek hagyományait tekintette, ezt kívánta követni Magyarországon 
is. Elképzelései sajnos nem valósultak meg, de az alapok megteremtődtek, a végső 
megvalósítást viszont az anyagiak határozták meg. Ezek az elvek vezérelték, amikor 
a Semmelweis Orvostudományi Egyetem közel kétszáz éves Kari Könyvtárának elhe-
lyezésének javítását, az önálló egyetemi könyvtár felállítását javasolta. Nem vezérelték 
önző szándékok, hiszen a rendezetlen jogi állapotok mellett egyszerűbb lett volna ezen 
értékes gyűjteményeknek az intézethez való csatolását szorgalmazni. Mindig észszerű 
rendszerekben gondolkodott, építeni és nem rombolni akart.

Az 1970-es években a múzeumi világ legismertebb igazgatója lett, az éves igazga-
tói értekezleteken racionális javaslatokat tett, kezdeményezett. 1978–1986 között az 
Országos Múzeumi Tanács főtitkára lett, ami szakmai „elismerésnek” számított, men-
tes volt minden kormányzati kezdeményezéstől. Ilyen szempontokból lett 1972-ben a 
Hazafias Népfronton belül megalakított Nemzeti Panteon (Sírkert) Bizottság titkára, 
amely célul tűzte ki a magyar történelem, tudomány és a művészeti terület jelesebb 
egyéniségei sírjainak megőrzését, a Nemzeti Panteon felállítását a budapesti Kerepesi 
úti temetőben. A feladat nagy és valójában veszélyes volt, hiszen a rendszer nem éppen 
kedvelt történeti személyiségeinek sírját kellett volna megmenteni az utókornak, meg-
őriztetni. Hosszú és bonyolult javaslatok után „összeállt” az a névjegyzék, amelyről 
végül kimondták a védelmet. Igen lényeges kérdés volt a Kossuth Mauzóleum közelé-
ben levő 1956-os parcella, amelyben a harcokban elesetteket temették el. Végül Antall 
József véleménye érvényesült, aki a kormányhoz írott levelében határozottan kimondta, 
hogy ez a parcella éppen olyan része a magyar történelemnek, mint a kormány oldalán 
elesettek parcellája. Ha válasz nem is érkezett, de nem számolták fel e sírkerti részt. 
Jelentős szerepe volt a művészeti síremlékek katalógusának felállításában, az 1848/49-
es parcella megszervezésében, több síremlék restaurálásában.

A Bizottság 1976-ban önmagát oszlatta fel, amikor a Nemzeti Panteon védelmét nem-
csak az összes hazai temetőre, hanem a határon túli sírkertekre is ki akarta terjeszteni, amit 
a kormány végképp nem tűrt el. E Bizottság munkája nyomán formálódott ki a Nemzeti 
Panteon, terjedt ki a védelem a Farkasréti, a Rákoskeresztúri és több fővárosi temetőre. 
Ekkor vetődött fel a székesfehérvári királysírok kérdése. A romkertben levő kriptát 1986-
ban nyitották fel, de a hosszú azonosítási eljárás miatt ez napjainkig sem fejeződött be.

(A kutató történész) A történelemkutató Antall József közel három évtizedes szakmai 
munkássága az Országos Levéltár munkatársaként 1953-ban kezdődött. Ekkor készítette 
el már említett gondos ismertetését Görgey Artúr szerepéről az 1848/1849-es működé-
sét feltáró iratokból, majd ezt követően – csak kéziratban megmaradt – tanulmányát. 
Amikor 1959-ben eltiltották a tanári pályától, a nyilvános közszerepléstől, ez azt is 
jelentette, hogy egyetlen szerkesztőség sem fogadhatott el tőle kéziratot sem. Baráti 
kapcsolatok révén az 1960-as évek elejétől a Károlyi Mihály Országos Mezőgazdasági 
Könyvtár és Dokumentációs Központ Mezőgazdasági Világirodalom c. havonta meg-
jelent külföldi agrárfolyóiratokból összeállított referáló folyóirata felesége nevén 
– külső munkatársként – foglalkozatta, elsősorban német nyelvű szaklapok állatte-
nyésztési (ló- és szarvasmarhatartás), szőlőtermesztési, kertgazdálkodási témájú írá-
sait összegezte 15-20 sorban, valamint vidéki napilapok „olvasói levelek” rovatában 
jelentek meg kisebb írásai. A hagyatékában fennmaradt Mezőgazdasági Világirodalom 
1962–1966 közötti számaiban pontosan megjelölte referátumait, amelyek száma pon-
tosan 84 tételt tesz ki.
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Tudományos munkásságát csak az 1960-as években kezdhette meg. Kutatómunkája 
főleg a magyar polgári-nemzeti átalakulásra, a nemzeti liberalizmus időszakára, a re-
formkor és a kiegyezés évtizedei felé irányultak. Később a politikatörténet kiszélesült a 
művelődés-, a tudomány, az orvos- és egészségügy történetével. Behatóbban foglalko-
zott a nemzeti liberális reform, ezen belül a centralista irányzat kiemelkedő alakjaival, 
főleg Eötvös József és Trefort Ágoston szerepével, akiknek tevékenysége kiterjedt a 
művelődéspolitika nagy területeire. Több tanulmány elemezte Eötvös József politikai 
publicisztikáját a kiegyezést megelőző években, második oktatásügyi miniszterségét, 
a középiskolai és népiskolai reform előkészítését, az orvostörténelem vonatkozásában 
a centralisták egészségügyi politikáját, az orvosképzés reformjában való szerepü-
ket. Az 1980-as években felkérésre elkészítette a Magyar sajtótörténet részére Eötvös 
Politikai Hetilapjának elemzését. Az oktatástörténet szempontjából kiemelkedően fon-
tos, hogy részleteiben foglalkozott a magyar reformkornak az amerikai polgári társa-
dalom „modellje” iránti érdeklődésével, így Bölöni Farkas Sándor úti jegyzeteinek az 
amerikai iskolaüggyel kapcsolatos vonatkozásaival. Az oktatástörténet szempontjából 
ugyancsak lényeges az áttekintés, amely a hazai felsőoktatás fejlődésvonalát vázolja a 
reformkor, a forradalom, az abszolutizmus és a dualizmus korában, ebben külön hang-
súlyt adott az orvos- és természettudományos képzésnek.

Kosáry Domokos akadémikus egy későbbi értékelésében a következőkben foglalta 
össze Antall József szakirodalmi jelentőségét az orvostörténelem területén, illetve en-
nek jelentőségét a magyar művelődéstörténet vonatkozásában: „… a tematikai bővülés 
másik előmozdítója az orvostörténelem felé, nyilvánvalóan Antall József, új munkaköre 
révén 1964-től kezdve, az általa fokozatosan újjászervezett és továbbépített intézményen 
keresztül. Így Antall feldolgozta a hazai egészségügyi nevelés fejlődését a XVIII–XIX. 
században (Orvostörténeti Közlemények, 1978.), valamint a hazai orvosképzés alaku-
lását ugyanebben az időszakban, némi áttekintésül pedig az orvosi kar első pest-budai 
éveit (társszerzőkkel, 1971.). Részint pedig a centralisták és a »pesti orvosi iskola« 
(Balassa, Markusovszky, Korányi, Lumniczer, Semmelweis stb.) eszmei kapcsolatait. 
A »pesti orvosi iskola« fogalmának elfogadása és bevezetése, a »bécsi orvosi iskola« 
mellé állítva, nemzetközi szakmai körökben nagyrészt Antall több idegen nyelven is 
közzétett írásainak, illetve különböző nemzetközi orvostörténeti kongresszusokon tar-
tott előadásainak volt köszönhető. Ilyen külföldi kongresszusok számára dolgozta fel az 
abszolutizmus és a liberalizmus egészségügyi politikájának történetét (1970), valamint 
az 1848/1849-i magyar szabadságharc katonai szervezetének kérdéseit (1980) is. Több 
külön tanulmányban foglalkozott Korányi, Lumniczer, Jendrassik Ernő és mások szere-
pével és írásaival, főleg pedig Semmelweis Ignác életének és működésének jelentőségé-
vel és különböző mozzanataival, itthon és külföldön egyaránt…”

Igen lényeges vonatkozása ezen tevékenységnek Semmelweis Ignác halála körülmé-
nyeinek tisztázása, amely közel száz éve foglalkoztatta a magyar és a külföldi kutatókat. 
A kórtörténeti konferencia a bécsi kórtörténet megkerülésének vitája (1977) sok homá-
lyos pontra derített igazságot, ami elsősorban Antall József kitartásának volt köszönhető. 
Utolsó jelentős publikációja, Semmelweis élete és munkássága, éppen a témakörhöz 
kapcsolódott, németül jelent meg Heidelbergben. Igaz, már miniszterelnökségének ide-
jén, bár a kéziratot még az 1980-as évek végén készítette el.

Rendkívül foglalkoztatta a második világháború idejéből a magyar polgári ellenzék 
tevékenysége, a németellenes hazai tevékenység, amelynek részese volt édesap-
ja, id. Antall József, a magyarországi lengyel menekültügy magyar kormányzati 
szervezője. Részben a családi kapcsolat, részben pedig kutatási területe tartotta vissza, 
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hogy e kérdéssel írásban is foglalkozzon, de ösztönözte e kérdésekkel foglalkozókat. A 
téma hosszú évtizedeken történt „elhallgatásának” valóban politikai okai voltak, de a vi-
szonylagos enyhülés után az Európa Könyvkiadónál szervezte a Barátok a bajban címet 
viselő (1985) visszaemlékezéseket tartalmazó kötet kiadását, amely nemcsak a lengyel 
menekültekkel, életükkel, a velük való bánásmóddal, hanem a „másik Magyarország” 
németellenes tevékenységével is foglalkozott. Maga csak a lektori szerepet vállalta 
el, de valójában a háttérből szervezte a kiadást. E témakörrel foglalkozó konferen-
ciák „örökös” résztvevője, bölcs és a lényegre rávilágító hozzászólója volt. Ezekből 
kiemelkedett a Kossuth Klubban rendezett 1976. novemberi vita, ahol elmondott 
hozzászólása „rendőri körök” figyelmét is élénken felkeltette. E témakörben – mi-
niszterelnöki megnyilvánulásait kivéve – egyetlen előadást tartott 1989. szeptember 
l7-én Balatonbogláron, a második világháború kitörésének és a lengyel menekültek 
magyarországi megjelenésének 50. évfordulója alkalmából rendezett konferencián, 
ahol nemcsak a kutatás további menetét határozta meg, de a nagy politikai változások 
hónapjaiban politikusi hitvallás is volt.

(Búcsú a történész világtól és a politikai pályán) Az 1980-as évek második fele iga-
zán sorsdöntő volt Magyarország és a kelet-európai szocialista országok számára. 
Bebizonyosodott, hogy a Szovjetunió ereje megroppant, a gazdasági válság felé rohan, 
így hatalmát belföldön és a szocialista országok vonatkozásában vagy drasztikus ter-
rorral, vagy bizonyos kompromisszumokkal tudja fenntartani. Az utóbbit választotta. 
Magyarország – sikertelen és rosszul kivitelezett gazdasági reformok után – eladóso-
dott, gazdaságilag megroggyant államként csak engedmények árán tudhatott kiutat. 
A rendszer „túlélését” a többpártrendszer engedésével, a demokratikus átalakulás en-
gedélyezésével remélte. A látványos személycserék, hangzatos demokratizálási prog-
ramok nemhogy kiutat, hanem zsákutcát jelentettek. A felülről hozott reformok, az 
áldemokratikus intézkedések csődöt mondtak, a rendszer kénytelen lett az ellenzékkel 
tárgyalóasztalhoz ülni, engedni olyan kérdésekben, amit néhány hónappal előbb még 
üldözött. Ez az ellenzék valójában az 1970-es évektől létezett. Szűk körökben olyan esz-
mék kerültek megvitatásra – ilyen vagy olyan módon kinyilvánításra –, amit a rendszer 
szigorúan büntetett. A szervezkedés elsősorban értelmiségi körökben kezdődött, kifor-
málódtak azok a körök, amelyek 1988-ban pártokká is szerveződtek, meghatározták az 
1990 utáni évtized hazai politikai életét. Tény, hogy Antall József nem volt a rendszer 
„kedvence”, többször volt (például 1968-ban és az 1970-es években több alkalommal is) 
megfigyelés alatt, ismerték nézeteit, megnyilatkozásait és a múlthoz fűződő érzelmeit. 
1990-ben, mint az MDF elnöke erről így nyilatkozott: „A szembenállásban nyilvánvaló-
an ahhoz a körhöz álltam közelebb, amelyet például Csoóri Sándor neve fémjelzett. Én 
szakmai területen működtem, ennek megfelelően nem fejtettem ki ellenzéki tevékenysé-
get, hanem a szakmámon belül, történeti és politikatörténeti munkámban tettem azt, amit 
tehettem, és amiről úgy gondoltam, hogy hasznos. Ez nyilvánvalóan politikai magatartá-
somat is meghatározta. Külföldön kapcsolatokat is csupán akkor építhettem, amikor erre 
lehetőség volt. (Például nyugati útlevelet csak 1974-ben kaptam, főigazgató-helyettes-
ként.) A demokratikus ellenzék nevén szereplő Beszélő-kör működését azonban mindig 
figyelemmel kísértem, a lapot megkaptam, ma is megvan az első száma és szinte teljes 
sorozata. E csoport egy-két tagját igen jól ismertem.

Az »összekötőm« Oltványi Ambrus volt, azonban én magam szervezetten nem vol-
tam velük kapcsolatban. Ez részben korosztályi kérdés, részben pedig annak függvénye, 
hogy én Lukács Györgyhöz akkor sem álltam közel, amikor egyetemre jártam, tőlem 
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idegen volt a Lukács-iskola, bár meg kell jegyeznem, hogy például Fehér Ferenccel jó 
személyes viszonyban voltam. Úgy gondolom, hogy a demokratikus ellenzék igen fontos 
szerepet töltött be a magyar szellemi, politikai élet aktivitásának fenntartásában, de én soha 
nem értettem egyet azokkal, akik azt mondták, hogy ez is hozzátartozik a Kádár-rendszer 
politikai bábszínházához, azért, mert a szigorítások és lazítások rendszerében retorziókkal 
és zaklatásokkal hagyták őket működni. Nyilvánvalóan, hogy bizonyos megfontolások 
nem tették indokolttá, sem szükségessé, hogy egyszerűen megsemmisítsék őket, de a 
Kádár-rendszer akkori politikai képével már nem is lett volna összeegyeztethető…”

Az első lakiteleki találkozó előtt, Szabad György hívására, felvette azzal a körrel a kap-
csolatot, amely csoportból kikristályosodott az MDF szervezete. Külföldi útja miatt csak 
a második lakiteleki találkozón vehetett részt, viszont az értelmiségi körökből szerve-
ződött ellenzéki csoportokban jól ismerték nézeteit, politikai képességei miatt is hívták. 
Kötődése az MDF-hez közismert volt, hiszen ennek eszmerendszerével azonosulni 
tudott. Ezt 1990-ben a következőkben összegezte: „Amióta az MDF létrejött, kihang-
súlyozza, hogy három fő politikai eszmekör tradícióját vallja. Az egyik a népi-nemzeti 
irodalomból és politikából bekerült irányzat, az a bizonyos »harmadik út«. A másik 
a liberalizmus, a harmadik a kereszténydemokrácia. A legfontosabb törekvésünknek 
annak kell lennie, hogy a három irányzatot egy európai néppárt sokszínűségében, 
de ugyanakkor eszmei, politikai egységében tudjuk képviselni. […] A többpártrend-
szer és az ezen nyugvó politikai demokrácia azon alapszik, ha a politikai pártok között 
legalább annyi hasonlóságnak kell lennie, mint különbségnek, hiszen egymást teljes 
egészében kizáró szemléletek a demokrácia játékszabályai szerint nem is tudnak mű-
ködni.” [Az interjú a Valóság 1990/1. számában jelent meg. Fényi Tibor „Három poli-
tikus” című interjúi keretében az 54–62. oldalakon közölte az Antall Józseffel folytatott 
beszélgetés szövegét. – szerk.]

Ebben a rendszerben jelentős szerepet kaptak a történeti pártok (kereszténydemok-
raták, kisgazdák stb.), amint a baloldali gondolkodást megtestesítő pártok is. Talán 
ennek a felfogásnak tudható be, hogy amikor 1988. november 18-án újjászervezték a 
Kisgazdapártot, Antall Józsefet – bár nem volt tagja a pártnak – főtitkárnak jelölték. 
Ilyen ajánlattal keresték meg a kereszténydemokraták is, miközben felkérték a párizsi 
székhelyű Emberi Jogok Ligája budapesti tagozatának megszervezésével is. Az 1989 
júniusában megkezdődött kerekasztal-megbeszéléseken az MDF egyik delegátusa lett, s 
az MDF részéről az egyik aláíró a végső megállapodás jegyzőkönyvén. 1989. szeptember 
16-án az MDF elnökévé választották, döntő szerepe volt abban, hogy pártja megnyerte 
az 1990. áprilisi első szabad választást. Valóban államférfiként lépett az első koalíciós 
kormány élére. Határozott programot hirdetett. Világosan kifejtette, hogy az ország 
nemcsak egyszerűen egy kormányváltást él át és nemcsak egy politikai rendszernek egy 
másikra történő váltását, hanem az egész társadalmat és gazdasági rendszert teljesen át 
kell alakítani. Ez olyan feladat, ami előtt még senki nem állt. A jogrendszer átalakítása, 
a gazdasági szerkezet átformálása sok bajjal és megpróbáltatással jár. Ugyancsak fel 
kell számolni a „múltat”, a Varsói Szerződést, a KGST-t, hiszen ezek nélkül nincs teljes 
átalakulás. Az Európai Közösséghez (Unió) vezető út csak hazánk nemzetközi tekinté-
lyének helyreállításával nyílik meg. Miniszterelnökké választását követő nyilatkozatá-
ban a következőket emelte ki: „– Meg kell találnunk a középutat: a magyarok számára 
egyrészt világossá kell tenni a nyomasztó helyzetet, ugyanakkor hitet kell adni nekik 
ahhoz, hogy ebből a szükségállapotból ki lehet lábalni. Nehéz lesz! Meg kell őrizni a 
politikai stabilitást, és egyidejűleg féken kell tartani a nép gyűlöletét és bosszúvágyát 
mindazokkal szemben, akik mindezt okozták nekik.”
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Tisztában volt azzal, hogy a feladatok és a nehézségek elkoptatják a koalíciós kor-
mányt, de soha nem lépett a demagógia, a populista politika mezejére. Mindig az igaz-
ságnak, a valóságnak és a várható lehetőségeknek megfelelően nyilatkozott és tett. 
Stílust vitt a magyar politikai életbe, amit legkeményebb ellenfelei is elismertek, sőt 
kicsit utánoztak is.

A magyar és a kelet-európai rendszerváltás egyik legnagyobb formátumú politikusá-
nak tartották, olyannak, aki nemcsak hazája, hanem a térség átalakulását is meghatároz-
ta. Kormányfővé választása után derült ki, hogy gyógyíthatatlan betegségben szenved, 
de vállalta a betegséget és a kezelés gyötrelmeit, és haláláig – 1993. december 12-ig – 
ellátta feladatát, mindazt, amit kormányfői esküjében vállalt.

Kónya Imre Antall József miniszterelnök kormányzati tevékenységére, illetve par-
lamenti megnyilvánulásaira összpontosít. Elsősorban a kormánykoalíció képviselőihez 
való viszonyában is bizonyos tanári megnyilvánulásokat vél felfedezni, illetve a Tisztelt 
Ház azon tisztségviselőinek megnyilvánulásait veszi számba, akik valamikor az 1950-es, 
1960-as években tanárai – így Szabad György házelnök –, az 1956-os forradalom idején 
„sorstársai” – például Göncz Árpád – voltak. És voltak „szép számmal” olyanok is, akik az 
iskolatársi múlt ellenére rendszeresen jelentettek a BM megfelelő ügyosztályának Antall 
Józsefről. Senki ne gondoljon krimire, ez csupán az 1990 előtti magyar valóság, melyben 
Antall József sem volt „kivétel”, csak a nehézségeket viselő ember, aki nem ismert komp-
romisszumokat, s nem volt hajlandó feladni politikai nézeteit semmiért.

A könyv különlegessége 22 archív videó, közülük néhány Antall József zárt körben 
elhangzott beszédeiből tartalmaz részleteket. A videók elérését QR-kódok és a hozzájuk 
tartozó lábjegyzetekben megadott linkek segítik.

(Kónya Imre: Antall József közelről. „Én köszönettel tartozom Magyarország népének”. 
Budapest, 2019, Kortárs Kiadó, 246 p. + 14 p. képmelléklet)


