
A Vigilia beszélgetése

Frühling Jánossal

- Kérlek, János, mondd el életrajzodat. A kezdet kezdetétol.
- Budapesten születtem 1937. február 16-án az akkori Siesta Szanatóri-

umban. (Ma az Országos Onkológiai Intézet működik itt - ez alighanem
foglalkozásom előjele volt.) 1942 és 55 között a Keleti Károly utcai II. Rákóczi
Ferenc gimnáziumba jártam, ahová 1947-ben még felvételi vizsgáztam, csak
akkor még Rákóczianumnak (Erseki Katolikus Fögírnnázíum) hívták. 1955
ben érettségiztem kitűnően, s felvételiztem az orvosi karra, de mint osztály
idegent nem engedtek beiratkozni. Az orvosi hivatás (kilenc éves korom óta
orvos akartam lenni) utáni vágy azonban olyan erős volt bennem, hogy el
mentem műtősnek a jelenlegi Er- és Szívsebészeti Klinikára. Aztán 1955 leg
végén mégiscsak elkezdhettem az egyetemet, és egy szemeszter alatt letettem
az orvosin az első évet - kitűnőert. 1956. december 2-án elhagytam az or
szágot, nem mintha bármi különöset tettem volna a forradalom alatt, de fél
tem a kollektív megtorlástó1.1957 februárjától Bécsben folytattam orvosi ta
nulmányaimat. Itt Rockefeller-ösztöndíjból tartottam fenn magam. 1961 vé
gén megházasodtam. Feleségem Bécsben tanuló belga lány volt, s így érthető,

hogy miután 1963 júliusában Bécsben promoveáltam (szintén kítünően),

ugyanazon év augusztus elsején már a Brüsszeli Egyetemi Onkológiai Inté
zetben kezdtem meg szakorvosi (nukleármedicina és sugárterápia) gyakor
latomat. Közben három évig alaptudományokban végeztem kutatásokat ta
nársegédként A. Claude professzor laboratóriumában, akit 1974-ben Nobel
díjjal tüntettek ki. Nyugdíjazása (1969) előtt utolsó tanítványa, majd bizalma
sa ésháziorvosa voltam. 1%7-68-ban belga állampolgár lettem, majd noszt
rifikáltam, s 1969-től megkezdtem klinikai pályafutásomat. Nyolc éve vagyok
igazgató fóorvosa az egyetemi onkológiai intézetnek, s ugyancsak 1984 óta a

.brüsszeli Szabad Egyetem (Université Libre de Bruxelles) egyetemi tanára.

- Hogyan alakult magánéleted szakmai pályafutásod idején?
- Tavaly ünnepeltük a feleségemmel harminc éves házassági évfordulón-

kat, ami a mi generációnkban már n~m mindennapi jelenség. Fiunk Pierre
1965-ben született, ma ügyvédbojtár. Eletem, pályám a "sikeres karrier" ka
tegóriájába tartozik. Hogy így legyen, ahhoz számos egyéb tényező mellett
szükségem volt állandó szigorú önbírálatra és stabil családi háttérre.

- Mik voltak a rugói pályafutásodnak, mi készített elő az életre? A szülői ház, az
iskola...?

- A család, a szülőí ház és az iskola biztos alapvető feltételei, hogy valaki
optimális felkészültséggel álljon a startvonalhoz. Szüleim hamar elváltak, s
így kész és lezárt családi helyzetre eszméltem három éves koromban, amely
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mentes volt mindenféle feszültségtől. Apám Pesten élt, én anyámmal Budán.
Anyámmal való kapcsolatom egy életre szölö lelki stabilitás alapjává vált.
Anyám hegedús lévén Bach és Paganini-eapricciókat hallgatva nőttem fel, s
a zongora alatt másztam, mikor Antal Istvánnal és Engel Ivánnal kamaraze
néltek. A zene és a legnemesebb értelemben vett nyugati kultúra így ivódott
belém. Martin du Gard és Proust fordításai jelentették a beszédtémát, ezeket
ismerni oly normális volt, mint lélegezni. Akkortájt a magyar értelmiség és
közép- vagy nagy-polgárság kulturáltságának színvonala vetekedett a nyu
gati felsőbb osztályokéval.

Neveltetésem másik jelentős személyisége anyai nagyapám volt, karcagi
születésú, igazi lateiner ügyvéd, aki Mikszáth és Móricz könyveiből kilépő

tipikus alakja volt a generációkon át magyar kultúremberré asszimilálódott,
már II. József uralkodása óta a Kárpát-medencében élő zsidóságnak. Kilenc
éves koromtól vette kezébe szinte észrevétlenül klasszikus (görög és latin) és
magyar irodalmi nevelésemet. A humanizmus és a szociális érzékenység
alaptermészete volt. Nagyapámnak szomszédja Nagy Lajos író volt, aki az
ötvenes évek elejére megkeseredett, mélyen sebzett emberré vált. Velem, a
15-16 éves diákkal is felnőttként váltott szöt, és beszélt Párizsról, Bécsről, az
akkor nagyon messzi világról. Sok más érdekes, értékes ember is megjelent
életemben, többek között Rónay György is, aki ha máshol nem, a közösen
végignézett focimérkőzések előtti, alatti és utáni beszélgetések során nyito
gatta értelmünket.

- Iskolai tanulmányaid mennyire befolyásolták egyéniséged fejlődését ? Hogyan vi
szonyultak az iskolához családod tagjai?

- Mind anyámmal, mind nagyapámmal szemben a legtermészetesebb
volt, hogya legelemibb viszonzásaként annak a jóságnak és emberségnek,
amely áthatotta életünket, mindig a lehető legjobb bizonyítványt vigyem ha
za, anélkül, hogy ez rámerőszakolt kötelességem lett volna. Persze ehhez az
is kellett, hogy az iskolai évek szerkezete, színvonala és atmosztférája ennek
megfelelő legyen. E vonatkozásban nagy szerenesém volt: 1947-ben még fel
vételiztem a Rákóczi Gimnáziumba, egy évvel az államosítás előtt. A tanári
kar többé-kevésbé változatlan maradt 1948 után is, már ami az oktatás szín
vonalát illeti. Szerencsénk volt, hogy 1950-ben a lebukott szociáldemokrata
államtitkár, Szávai Nándor lett az igazgatónk. Számára 1950 és 55 között
egyetlen mérce létezett: a magas színvonalú oktatás. A jó légkörben végzett
munka hangulata uralkodott az iskolában, beleértve a "mens sana in corpore
sano" nem új felfogását. Későbbi olimpiai bajnok is járt az iskolába, amely
akkor még nem volt speciális űszöískola. A sportol6k semmilyen előnyt sem
élveztek. Ugyanakkor az is természetes volt, hogy számtanból csak az kapott
ötöst, aki középiskolai versenyen egy fordulón továbbjutott. Mit tudtuk mi,
hogy tanáraink ezer forintot sem kaptak havonta, hogy gyerekeik lyukas
cipőben ültek közöttünk, hogy nem fú töttek otthon, de a húsz perces szüne
tekben 78-as lemezjátszóval Parsifal-részleteket hallgattunk, vagy Bartókot és
alig játszott Uszt-darabokat; az irodalmi szakkörben a tananyagból "kifelej
tett" francia, olasz vagy angolszász írók múveiből kaptunk ízelít6t és a volt
német tanárból jó orosz tanár vált. Sokunk került ezzel a kulturális örökség
gel felvértezve Nyugatra. Egy csodálatos felfogású, példás pedagógus-gene-
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ráció nyújtotta át nekünk az 1944-56-0s időszak viharai között a magyar
európai kultúra stafétabotját.

- Végül is hogy jutottál el mai felelős pozíciódba? Hogyan osztod be kiUönbiizó
fellldataidat? Melyik a legfontosabb közülük? '

- Jelenlegi diagnosztikai és terápiai klinikai munkámat persze megtar
tom, ez alaphivatásom. Az igazgatás nem kis időt vesz el. Nekünk elvben
heti tizenegy félnapot kell dolgoznunk (egy nyugati kórházban ez a normá
lis) a szombat délelőttöt is beleértve. Az időhiányt az aktív kutatás sínyli
meg, ott már csak irányításra marad energiám és időm. Az oktatás hosszú
távon talán a legfelelősségteljesebb feladatom. Az oktatásban hármas célt tűz
tem ki magam elé: az anyagot oly életszerűen kell előadni, hogy megnyerje
a diákok tetszését, másodszor: az előadással nevelni kell az egyetemistákat:
főleg orvosi humanizmusra. Végül tudatosan használom fel egyetemi elóa
dásomat a magyarsággal kapcsolatos pozitív propagandára, anélkül, hogy a
diákok ezt szándékosnak éreznék. Ha Belgiumban a huszonnégy éves átlag
diákot megkérdezik, mit tud Magyarországról vagy a magyarokról, hallgatás
a válasz. A történelem és irodalomoktatásban csak azzal foglalkoznak, ami a
Rajnától Nyugatra esik. Egy kis találékonysággal könnyű egyelőadássoro

zatba néhány példát, diát, megjegyzést belevenni a magyarsággal kapcsolat
ban. Az, hogy a rádióizotópokat Hevessy fedezte fel, hogya reflexek kivál
tásához a [endrassík-féle műfogást használjuk, hogy az AIDS-szel kapcsolat
ban a Kapcssy-féle sarkoma állandó téma, mind lehetőség ilyen kulturális
kitekintésre. Arról nem is szölva, hogy kiejtésem magyarázatául (soha nem
ambicionáltam magyaros akcentusom elvesztését) minden kurzusom első

óráján a bemutatkozás mellett rövid összefoglalót kapnak a diákok a finn
ugor nyelvek alapvető sajátságairól. Mindig érdekli őket! Szóval, akit én ok
tattam, annak számára Magyarország nem marad ismeretlen.

- Besze1jünk a magyarság-tudatro1! Hogyan eli meg valaki, aki három évtizede más
orsmgban él,a magyarságot? Miképp viszonyul befogadó orsmgához? Milyen a viszo
nya azanyaorsmghoz?

- Ha egy hagyományos európai demokrácia teljesértékű polgárként fel
vesz valakit állampolgárai közé, s az illetővel sohasem érezteti, hogy más az
anyanyelve, akkor azért a legtisztességesebb lojalitást érdemli meg, az állam
polgári jogok tudatos pozitív gyakorlásával. Belgiumban soha nem éreztem,
hogy hátrányos helyzetben lettem volna egy belgával szemben csak azért,
mert Budapesten születtem, s huszonhat éves koromban kerültem ide. Sót,
szinte előnyömre szolgált, hogy "semleges" voltam, sem flamand, sem val
lon, a diplomám német nyelvú (ez itt a harmadik alkotmányos nyelv). Poli
tikai pártnak sem voltam tagja. Vállalni kell az állampolgári, jogi, foglalko
zási, strukturális asszimilációt, de az ember megőrzi hagyományait, k,!ltúrá
ját és nyelvét, s mindezeket anyaországa érdekében kamatoztathatja. Ert hét
feledhetetlenül értékes évet töltöttem Bécsben tanulmányaim alatt, ott váltam
felnőtté. Jó volt a kapcsolatom generációm képviselőivel, beilleszkedtem az
egyetemi életbe, de nem asszimi1álódtam, tudtam, hogy a diploma után nem
maradok Ausztriában. A két ország többszázados szeroskapcsolata után túl
sok a kölcsönös antitest, reális az immunológiai kivetési reakció veszélye.
Végül is Bécs és Budapest hasonló életstílusát ismerve, úgy is fel lehet tenni
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a kérdést (l9~ban még ösztönösen, hisz ki látta előre 1989-et), érdemes
volt-e emigrálni, a honvágy szörnyű sebeit megkapni (ez nálam öt évig nem
gyógyuló fekély volt 1956 és 1961 között) ily kevés különbségért? Nem ma
rjldt más lehetőségem, mint egy igazi, nyugati demokrácia vagy az Egyesült
Államok között választani. Brüsszeli születésű feleségemmel kötött házassá
gom ezt sorsszerűerr eldöntötte.

Sokkal bonyolultabb az anyaországgal való viszonyom. Több mint egy
generációnyi idő óta hagytam el Magyarországot, más körűlmények közé
kerültem, nem osztoztam az otthoni magyarság sorsában, bár ez talán az
utolsó húsz évben nem volt oly keserves, ahogy azt ma beállítani illik. Majd
hogynem könnyebb volt a hetvenes években és a nyolcvanas évek elején
segíteni az otthoniaknak ösztöndíjjal, nyugati meghívásokkal, közös kutatási
programmal. Most más a helyzet. Szabadabb és komplikáltabb, mivel elvben
az anya- és a befogadó ország egyenrangú lett, ám a segítségnyújtás politikai
lehetőségei roppant széles skálán mozognak. A mai bonyolult helyzetben,
ahol mínden akció reakciot képes kiváltani, rengeteg óvatosságot és meggon
dolást igényelnek. Az erőszakos, fölényeskedő, kioktató ön- és pénzfitogtató
viselkedés visszatetszést szül.

- Elég nagy vita1c kavarognak manapság a hazai egészségüggyel kapcsolatban.
Egészségügy ésszociálpolitika... Folytassam? Hogy látod a kérdés megoldásának lehet6
ségét?

- Az egészségügy világprobléma. Egyre kevesebb állam engedheti meg
magának, hogy - mint Belgium - a társadalom összes rétegének (színtén
tízmilliós ország) változatlanul a legmagasabb szintű orvosi ellátást biztosít
sa. A jelenlegi gazdasági helyzetben még azok az államok is, amelyek az
orvosi ellátás és a társadalombiztosítás példái voltak az átalakuló magyar
egészségügyi politika számára (a volt NSZK, a skandináv államok, Hollan
dia, Belgium) nehézségekkel küzdenek, kénytelenek lassan fellazítani az
egészségügyi szociális hálót. Magyarország nem másolhatja a Nyugatot.
Csak azt valósíthatja meg, amire pénze van.

Az orvosi ellátásnak négy döntő tényezőjére utalhatok: a numerus clausus
és az orvosképzés kérdésére, a kórházak sorsára - helyzetére, átalakulására,
a rendelőintézeteknek az egészségügyi struktúrában elfoglalt helyére és a
gyakorló (családi, körzeti) orvosok sorsára. Ami az utolsó pontot illeti, talán
ez ígérkezik a reform legsikeresebb szektorának. Ismereteim és gyakorlatom
alapján az első két kérdéshez tudok érdemben hozzászólni. Az orvosképzés
szintén világméretű promléma. Az emberiség önszabályozó képességének hi
ányában a fejlett orvosi kultúrájú országok (köztük Magyarország ísl) képte
lenek harmonikusan elosztani az igényeknek megfelelően a sok fáradsággal
és rengeteg pénzért kiképzett orvosokat. Belgium az európai 12 utolsó orszá
ga, ahol nincs numerus clausus. Ez ebben a tízmilliós országban jelenleg
harminchat ezres orvosi létszámhoz vezetett. A jelek szerint a felvételi vizs
gák rendszerét kiépített Magyarország orvosainak létszáma sincs messze et
től a számtól. A lakosság számának megfelelően jelenleg évi 750-800 főnyi

orvosi diplomás képzését kell reálisnak tekinteni Magyarországon. Sokkal
nagyobb hangsúlyt kell fektetni a minőségi kiválasztásra: a jó felvételi még
nem garancia arra, hogy a páciensekkel való kapcsolata a pozitív humanitás
alapján alakul-e. Ez a felvételibizottságok felelőssége. Egyes országokban
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számítógépes sorshúzásra bízzák a döntést. Ez is egy megoldás, csak társa
dalmilag igazságtalan. A külföldön vagy a privát egyetemeken való képzés
a gazdag családok privilégiuma marad.

A kórházi rendszer felújítása és/vagy átszervezése még összetettebb prob
léma: az akut betegágyak számát csökkenteni kell (talán 60 OOO elég lenne a
tízmilliós Magyarországnak). Magas színvonalú, pénzigényes ellátást a sú
lyos betegeknek kell nyújtani, nekik tényleg a legmagasabb színvonalon, a
maximális lehetőségeket igénybe véve.

- orvos - tudomány. Mi a véleményed a tudomány szerepéro1? Ma mintha némi
SZIlkadék keletkezett volna a tudományosság és az emberség követelményei között?

- A kutatás, azaz a természettudományos kutatómunka rendkívül tech
nika- és munkaigényes lett. A mai színvonaIon újat produkálni csak roppant
energiabevetéssel és kis területen lehet. A nagy átfogó "polihisztor" elmék
ma a (mások által kitermelt) részi gazságokat foglalják össze. Szinte lehetet
lenség, hogy valaki részletekben újat alkotva abból döntő, általános te6riát
építsen ki. Egyre kevesebben láthatják be a horizontot. Ennek egyik legjobb
példája a rák alapkutatás! A rákkal kapcsolatos tudásunk (vagy tudatlansá
gunk) olyan, mint egy telített klinikai oldat; azt várjuk, hogy egy homokszem
beleessék s akkor az egész hirtelen kikristályosodik. De ez a homokszem 
vagy egy zseni isteni szikrája - még nem hullott bele, holott a megoldáshoz
egyre közelebb jutunk.

Ezen filozófiai problémán kívül, egy sokkal "földhözragadtabb" probléma
is befolyásolja a magas színvonalú kutatómunka alkotási szabadságát, éspe
dig - a mindennapi anyagi támogatás biztosítása. A magas színvonalú ku
tatás roppantul pénzigényes. Ma egy középfokú laboránsnak olyan techniká
kat kell alkalmaznia, amiért húsz éve még Nobel-díjat adtak. Hol van az az
idő, amikor a makacs és önfejű belga parasztfiú A. Claude bezárkózott labo
ratóriumába (előzőleg egyetlen technikusát néhány ponyvaregénnyel haza
küldte, nehogy zavarja), hogy néhányalapkísérlettel (amit maga végzett el)
mikroszkopikusan és kémiailag hat hét alatt összehozza az 1942-es Hervey
konferencia (és az 1974-es Nobel-díj) anyagát! (A sors kegyetlen fintora, hogy
mire hat hét után hazament, felesége helyett egy cédula várta: a hölgy bele
fáradt a várakozásba, s a New York-i Filharmonikusok első csellistájával tá
vozott.)

- Régen találkoztunk. Ha volna időd önfeledten csevegni, mit mondanál el még a
"János-áldás" elo1t?

- Mi az, ami egy orvost arra sarkall, hogy éljen bár eredeti vagy választott
hazájában, szeme előtt mindig embertársai java álljon? Az orvos sosem ad
hatja fel a humanitásba vetett hitét. Az emberiség halad előre, s a haladásba
vetett hitnek egyesítenie kell a más-más felekezetű,nemzetiségűés meggyő
ződésű embereket. Ez a humanitás minden ember számára adott lehetőség,

de kiaknázásához felelősség, elhivatottság és meggyőződés kell. Erre a plu
ralitásra és toleranciára van szüksége jelenleg Magyarországnak, hogya ma
gasabb célok érdekében mindazok, akiket a sors kijelölt, nemes értelemben
vett hitük szerint dolgozzanak az ország sorsának javításán.

Rónay lJiszló
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