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Beszélgetés dr. Jung Jánossal, a MOGYE nyugalmazott orvosprofesszorával

Az orvos számára a tanulás nem ér véget

– Egy orvosnak készülő fia-
tal azért választja ezt a pá-
lyát, hogy életet mentsen, 
gyógyítson, kezeljen. Ehhez 
képest ön a laboratórium és 
a mikroszkóp magányát, il-
letve a patológiát választot-
ta. Miért?
– Már másodéves egyetemis-
taként a patológia, a betegsé-
gek tudománya iránt vonzód-
tam, amikor még a klasszikus 
szövettani technikával dolgoz-
tunk és végeztük a kutatásokat. 
Így alaposan meg lehet ismer-
ni a különböző kórfolyamato-
kat, ugyanakkor számos kutatá-
si lehetőség is adódik. Kezdetben 
az egerek Ehrlich-féle ascites 
carcinomáján vizsgáltuk külön-
böző hormonok hatását a daga-
natsejtek osztódására. Ez a mód-
szer mára már feledésbe merült, 
a fiatalok bizonyára nem is hal-
lottak róla.

– Soha nem hiányzott a be-
tegekkel való személyes 
kapcsolat?
– Ha odaadóan végzed a mun-
kádat, a patológia is sok sikerél-
ményt tartogat az ember számá-
ra. Azt szokták mondani: az or-
vosi világban a patológus a szür-
ke eminenciás. Nincs közvetlen 
kapcsolatban a beteggel, mégis 
az ő javát szolgálja. Az „orvos or-
vosának” is nevezik, ugyanis a 
klinikus kolléga hozzánk fordul a 
kórisme tisztázása véget, és a pa-
tológus véleménye alapján kezdi 
el a kezelést.

– Tanszékvezető, a doktori 
iskola igazgatója, a Bolyai 
Társaság és a Stúdium Ala-
pítvány elnöke, számos kö-
tet és tudományos dolgozat 
szerzője, a Temesvári Or-
vosi Egyetem díszdoktora, 
az Orvostudományi Aka-
démia tagja. Állami kitün-
tetésben is részesült, még-
hozzá tiszti rendfokozat-
ban. Mindezeket pályafutá-
sa megkoronázásának is le-
het tekinteni?
– Nevezhetjük így is, elvégre 
mind a szakmai és oktatói, mind 
a kutatói munka megkoronázá-
sa. Habár az orvosnak tudnia 
kell, hogy számára a tanulás so-
ha nem ér véget. A medicinában 
az első negyven esztendő a leg-
nehezebb. Ezekben az években 
az orvos naponta vizsgázik: nem 
tanárai, hanem saját lelkiisme-
rete előtt. De hadd tegyem hoz-
zá: mindent, amit elértem, egye-
dül nem tudtam volna megvalósí-
tani. Az idők folyamán sok érté-
kes, odaadó munkatársra talál-
tam, akikkel volt szerencsém kö-
zösen dolgozni. Szoktam is mon-
dani, leginkább a fiatal, lelkes 
munkatársaimra vagyok büszke.

– Miről szólt a legnehezebb 
negyven év?

– René Descartes, a 17. száza-
di filozófus, az emberiség tudá-
sát egy építményhez hasonlította, 
amelyet állandóan javítani kell, 
többször le kell bontani, és újjá 
kell építeni. És valóban: ha csak 
arra gondolunk, hogy a tudomá-
nyok, a technika és az informati-
ka rohamos fejlődésével a közel-
múltban még érvényes ismerete-
ket egyik napról a másikra újak 
szorítják ki, nyilvánvaló, hogy 
a mai szakembernek mennyi-
re lépést kell tartania a fejlődés-
sel. Bevallom, számomra az első 
negyven esztendő után követke-
zett időszak sem bizonyult köny-
nyebbnek. Az újabb kutatások 
eredményeit és módszereit kel-
lett elsajátítanom, fiatal munka-
társakat kellett bevezetnem a ku-
tatómunkába. Más szóval, ezek-
ben az években is állandóan fel 
kellett újítanom a Descartes-féle 
szakmai építményemet. Amikor 
elkezdtem az építkezést, még egy 
kificamodott ideológia uralko-
dott, amikor Weismannt, Mendelt 
és Morgant reakciósoknak mi-
nősítették és csak Micsurinról, 
Lepesinszkájáról és más szovjet 
tudósokról lehetett beszélni.

– Jelenleg hol tart e bizo-
nyos építkezéssel?
– Mintegy tíz-tizenöt éve mun-
katársaimmal elkezdtük a táp-
csatornai daganatok és egyes 
nem daganatos kórfolyamatok 
vizsgálatát. Sikerült hazai, ma-
gyarországi, dél-koreai és ja-
pán egyetemekkel, kutatóinté-
zetekkel közös programokat ki-
alakítani. A daganatok esetében 
új prognosztikus és prediktív té-
nyezőket kerestünk, amelyek 
a betegség lefolyásának felbe-
csülésében és a daganatok cél-
zott, személyesített kezelésé-
ben jöhetnek számításba. Újab-
ban a daganatokban megfigyelt 
epiteliális-mezenchimális átme-
net folyamatának vizsgálatát tűz-
tük ki kutatásaink céljául.

– Minden onkológus kolléga 
elfogadja, hogy a patológus 
az „orvos orvosa”?
– Persze, hiszen az onkológus pa-
tológus nélkül nem tud dolgozni. 
Ez nem hiúság kérdése. Egy rá-
kos daganat kezelése csak akkor 
kezdhető el, ha a patológus pon-
tosította a diagnózist beleértve a 
prognosztikus és terápiás lehe-
tőségeket is, modern molekulá-
ris biológiai vizsgálatok eredmé-
nyei alapján.

– A 90-es évek végén abban 
a kormánybizottságban te-
vékenykedett, amelyet a 
Radu Vasile-kormány a ma-
gyar állami egyetem meg-
alapításának kidolgozásá-
ért hozott létre. Halva szü-
letett kezdeményezés volt?
– Négy hónapon keresztül hat 
magyar és ugyanannyi román 

egyetemi tanár hetente ülésez-
tünk és dolgoztunk a Victoria-
palotában az egyetemlétesítés 
dokumentumain. Tokay György 
néhai kisebbségi államtitkár iro-
dájában éppen zajlott a mun-
ka, amikor betoppant a minisz-
terelnök – aki egyébként rend-
kívül felvilágosult, értelmes em-
ber volt –, és az esetleges ku-
darcra figyelmeztetett. „Én tisz-
telem és becsülöm az önök mun-
káját, de ismerve a közhangu-
latot, már most borítékolhatom, 
hogy az önálló állami magyar 
egyetem létrehozását a román 
parlament soha nem fogja meg-
szavazni, még a saját kollégáim 
sem” – mondta. Radu Vasile át-
hidaló megoldásként azt java-
solta, tegyük multikulturálissá. 
Hosszas gondolkodás után ki-
találtuk, hogy bevonjuk a nagy-
szebeni Evangélikus Teológi-
át, illetve egy szintén ott műkö-
dő főiskolát. Így született meg a 
multikulturális egyetem gondo-
lata, amelyet a sajtó Petőfi–Schil-
lerként kezdett emlegetni. Német 
kollégák bevonásával sikerült 
kidolgoznunk a multikulturális 
egyetem tervét. A kidolgozott és 
a kormányhoz benyújtott tervün-
ket több magyar és román poli-
tikus is megtámadta. A hosszas 
huzavona időszakában elkez-
dődött az önálló magán magyar 
egyetem, a Sapientia alapításá-
nak kidolgozása. Így az állami 
multikulturális egyetem terve fe-
ledésbe merült. Pedig most is ál-
lítom, a terv jó volt.

– A oktatói munkája és tár-
sadalmi szerepvállalása 
mellett ön az 1860-ban el-
hunyt Bolyai János kórké-
péről is komoly tanulmányt 
írt. Mi késztette e rendha-
gyó kutatásra, illetve mit 
sikerült felfedezni a világ-
hírű matematikusról?
– A kétezres évek elején, amikor 
közeledett Bolyai János születé-
sének 200. évfordulója, egy lelkes 
csoport – Kiss Elemér és Weszely 
Tibor matematikus professzorok, 
Csegzi Sándor, Marosvásárhely 
alpolgármestere, az Erdélyi Ma-
gyar Műszaki és Tudományos 
Társaság fizika szakosztályá-

nak elnöke, Horváth Sándor ma-
tematikus, egyetemi oktató, va-
lamint jómagam – arról tanako-
dott, miként lehetne minél mél-
tóságteljesebben megemlékezni 
a magyar tudomány egyik legna-
gyobb alakjáról. Orvosként a be-
tegségeit szerettem volna kiderí-
teni, ugyanis Bolyai Jánosról sok 
valótlanságot állítottak. Egy idő-
ben azt állították, hogy szifiliszes 
volt, aztán kitalálták, hogy ski-

zofrén. A Teleki Tékában rábuk-
kantam Péterfi doktor, a kor jeles 
vásárhelyi orvosának naplójára, 
abban kezdtem Bolyaira vonatko-
zó feljegyzéseket keresgélni. Se-
gítségemre voltak a Magyar Tu-
dományos Akadémia levéltárá-
ban lévő írások, amelyekből sike-
rült összeállítanom egy teljes ké-
pet. A dolgozat kötet formájában 
is napvilágot látott. A lényeg, hogy 
a feldolgozott adatokból egyértel-
műen kiderül: Bolyai János nem 
volt sem szifiliszes, sem skizof-
rén. Ő hipochonder volt, aki sokat 
foglalkozott saját magával.

– Az elmebajjal való megvá-
dolása vajon nem a zsenik-
re jellemző különleges vi-
selkedéséből ered?
– Lehetséges, mert a skizofrének 
általában magas fokú intelligen-
ciával rendelkeznek. Kissé ösz-
szeférhetetlen természetű volt, 
aki mindenkinek nyíltan elmond-
ta a véleményét, de ez semmiként 
nem jelent elmebajt.

– Miben halt meg alig 58 
esztendős korában?
– Hipochonder lévén a vélt beteg-
ségei miatt állandóan priznicelte 
magát. Azt eddig is tudtuk, hogy 
levelezéséhez, gondolatai lejegy-
zéséhez mindenféle kis fecnit 
felhasznált, de még Prisniznek 
is írt. Naponta többször fürdött, 
hol hideg, hol meleg vízben, fe-

hérneműit vizesen vette magá-
ra. Emésztőszervi, ízületi és bőr-
bántalmakban szenvedett, és 
gyakori idegkimerültségről pa-
naszkodott. A folytonosan nyir-
kos, lucskos fehérneműk és a 
drasztikus hidroterápia kedvez-
tek a gyakori hűléses megbetege-
déseknek. Élete utolsó szakaszá-
ban lábszárán visszérgyulladás 
alakult ki, amiből arra lehet kö-
vetkeztetni, hogy tüdőembólia le-
hetett a halál oka.

– A Bolyai Társaság elnöke-
ként, a marosvásárhelyi or-
vosi egyetem tanáraként 
miként látja a magyar nyel-
vű orvos- és gyógyszerész-
képzés jelenét, jövőjét?
– Véleményem kissé eltér más 
kollégák álláspontjától. A kilenc-
venes évek elején a Bolyai Tár-
saság azért küzdött, hogy a ma-
gyar diákok beiskolázási száma 
a MOGYE-n a románokéval azo-
nos legyen. A költségvetésből fe-
dezett helyek esetében ezt sike-
rült is elérni. Szorosan együtt-
működtünk a diákszövetséggel 
és akkori vezetőivel, Vass Leven-
tével és Gergely Istvánnal, akik-
kel a későbbiekben létrehoztuk 
a Studium Alapítványt. A Ma-
rosvásárhelyen végzett kollégá-
ink arra intettek, hogy a gyakor-
lati képzést ne tegyük anyanyel-
vűvé, az folyjon a továbbiakban is 
románul. Ennek az a magyaráza-
ta, hogy a hiányos román nyelvtu-
dással bejutott diák is boldogul-
jon az egyetem elvégzése után.

– A székelyföldi végzős mi-
ért kerülne Székelyföldön 
kívüli kórházba? Manapság 
senki nem küldi Craiovára 
vagy Botoşani-ba. Ráadá-
sul a Székelyföld orvoshi-
ánnyal küszködik.
– Ha évfolyamonként végez száz-
ötven magyar diák, ennyi csak 
nem kerülhet évente a Székely-
földre. Megfordítva a kérdést: az, 
aki nem tanulja meg jól az állam 
nyelvét, miként jelentkezik a re-
zidensvizsgára?

– A kétnyelvű oktatás nem 
elegendő a szaknyelv elsa-
játítására?
– Az elméleti oktatás magyarul 
zajlik, de a klinikai gyakorlaton, 
ahol a magyar fiatalok román kol-
légáikkal és tanáraikkal együtt 
állnak a beteg ágyánál, szerin-
tem szerencsésebb, ha románul 
folyik a beszélgetés. Bárhogy is 
csűrjük-csavarjuk, az a végzős, 
akinek nem sikerül elsajátítania 
a román szaknyelvet, hátránnyal 
indul pályatársaival szemben.

– A magyar oktatók arányá-
nak csökkenése nem veszé-
lyezteti a tagozat létét?
– Veszélyezteti, de az egye-
temnek ma már nincs meg az 
a vonzereje, amivel egy fiatal 
végzőst ide lehetne édesgetni.

FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON

Dr. Jung János a marosvásárhelyi orvosképzés 

egyik kiemelkedő oktatója, aki többek között a 

Radu Vasile-kormány idején beharangozott ma-

gyar állami egyetem kidolgozásánál is bábásko-

dott. A nyugalmazott professzorral a romániai 

magyar orvosképzés jövőjéről is beszélgettünk. 

Az egyetemnek ma már nincs meg az a vonzereje, 
ami vel egy fiatal végzőst ide lehetne édesgetni. 
Egy sze rűen nem érdekli az oktatás, a MOGYE által 
felkínált álláslehetőség.

Jung János szerint a Petőfi-Schiller Egyetem jó terv volt
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