
Köszöntés 

Prof. Dr. Eckhardt Sándor akadémikus 70 éves 

SZÜLETÉSNAPI KÖSZÖNTŐ 

Nem általá nos , hogy egy születésnapi köszöntőt nyí lt levélbe n 

írja nak meg, de a Te sze mé lyed , hitv al lásod, cse lekedeteid 

sem általánosa k, így talán megboc sá tasz, hogy ezt az eltérő 

ünnepl és i formát alkalmazzuk. Te sem azért sze reted és tartod 

példaképednek Schwe itzert, mert nem , mondjuk 1897-ben, 

hanem éppe n 1875-ben született, vagy nem azért tekinted 

óriásnak Beethove nt, mert a közvé lemé ny sze rint kilenc és 

nem több sz imfóni át írt. Olyan nagyság méltatásáná l, mint 

Ná lad is, semmi je lentősége ninc s az ada tok tényszerű fel

soro lásá nak, hogy hány társaság nak és hány fo lyói rat 

szerkesztőségének vagy tagja, mikor és ho l kezdté l dolgozni, 

300 vagy 400 köz lemén ynek vagy első/utolsó szerzője. Mint 

többször Te is mondtad , az nem érdem, hogy valaki bizonyos 

életkorhoz eljut , de a kerek évtizedek lezá rása kétségte lenül 

vissza tekinté sre, gon do lato k kifejtésére ad lehetőséget. Mi, e 

soro k írói, mo st ezt az alka lmat ragadj uk meg. 

,,Sokan vannak a vá lasztotta k, keve sen a hivatottak" mond

juk ... és Te egyszer re vo ltál elhivatott és kiválasztott. Küld e

tésed vo lt, s létrehoztá l egy míívet , melyn ek megteremtése 

csa k ige n kevesek nek adat ik meg. Az , hogy egy országban 

egy diszc ip línát (neveze tesen a klinikai onkológiát) egy név

vel azo nosí tsanak, meglehetősen ritk a. Ná lad ez megva lósult . 

43 éves vo ltál , mik or először hallgattunk Tége d, az egyete m 

bőrgyógyászati előadásainak keretén be lül , mint felkért 

előadót. Az a tem1észetess ég , ember ség, szakma sze retet és 

alázat, me lyet akkor hallhattunk , ál lított az onkológusok 

olda lára , hitette el velü nk , hogy van értelme e szörnyíí 
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beteg ség elleni küzde lemnek. Nem vélet len, hogy az egye tem 

befej eztével az Általad veze tett intézetbe oly sokan kerü ltek 

pá lyavá lasztó fiata l orvo sok. A kor, melyben élté l, alkalmat 

adott arra , hogy végigkövess ed a gyóg ysze rekkel gyógyító 

klinikai onko lógia első bot lado zásaitól a kom plex kemot e

ráp ia létrejö ttéig eltelt időt, mega lapoz hassad a nag y dóz isú 

citosz tázis honi beve zetését , a manapság alkalmazott keze lés i 

formák fej lett változata it. Az amer ikai Rákint ézetben eltö ltött 

időszakod tett e lehetővé azt, hogy általad hazánkba n is 

nemzetközi szi ntíí vizsgá latok és kezelések folyjanak, hogy a 

különböző fórumokon megva lósuló sze replése k általános elis

meré st vívj anak ki. Mint a Nem zetkö zi Rákt ársaság egy ik 

elnökség i tagja , majd mint e lnöke, biz tosí tottad, hogy ha

zánkban ugyana zon terápiá s elvek realizáló djan ak, mint a leg

fejl etteb b országo kban. Tisztában vo ltál azzal is, hogy megfe 

le lő alapok nélkül igaz i felép ítmé nyt nem lehet létrehozn i. 

Ennek sze llemében mind a graduá lis, mind a posz tgrad uális 

képzés be beveze tted a kl inikai onkológ iát, felismerted, hogy 

megfe le lően képzett orvos nem zedék nélkül jövőt kialak ítani 

nem lehet. Az már nem a Te hibád, hogy a roham osan növe 

kedő és a másodi k helyen álló hazai rákm ortal itás ellenére 

je len leg az orvosok csupán I száza léka rendel kezik klinikai 

onkológ iai sza kvizsgáva l, hogy az onkológ ia társadalm i elis

mertsége o lyan, ami lyen. Te megtetté l sokat azért, hogy ez ne 

így legyen . Az 1980-as évek végén felavatott dia gnosz tikai 

tömb , a modern szem léle tíí, hum anitárius és egyben gazdasá

gos ambu láns betege llátási forma olyan mode ll kia lak ítását 

vázo lta fel, me ly az onkológ iát a korsze ríí magyar orvos i e l

látás fontos részévé tette. És emellett olya n betege llátás i for

mát biztos ítottá!, mely seg ítségéve l betegek száza i menekül-. 

hettek ki e szörnyű kórforma kilátástala n verméből. Nem · 

lehetett pihenőnapon úgy elmen ni Hozzád , hogy ne a bete

gekkel kapcsolatos kérdéseket, ne a leg mod ernebb kezelés i 

irányzatokat vitatha ssuk meg. S lehetőséget adtál arra, hogy 

valóba n vitatko zzunk , pole m izáljunk Veled, a nagyö regge l, a 

szakma legra ngosa bb képvi selőjével. Sose m ny ilatkoztattál 

ki, és mindi g fogéko ny voltál minde n információra. Nem 

tud tunk o lyan, aká r botor kérdésse l megkeresni, amely ne 

érdekelt, fog lalkoztatott vo lna. Számtala n tudomá nyos foko

zatú sza kembert neve ltél ki és nevelté l fel, nemcsak sza kma i, 

hane m emberi elölj árój a is vo ltál sokaknak. 

Azon nagyo n kevesek egyike vo ltál, aki hirdetted és hirdeted , 

hogy az embe r egységes egész , nem csak testbő l és csa k lélek-
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bői áll, hanem a kettő saj átosa n cso dálatos ötvözete. Te vo ltá l 

az első, aki a rákbetege k lelki tevé kenységé nek tanulm ányo

zását mega lapoztad. aki aktívan vettél rész t a magya rország i 

hosp ice mozga lom be indításában, aki a daganatos betegség 

ben szenvedők rehabil itálásá ban elévülhetetlen érdemeke t 

sze rezté l. 

Eme llett fe lismerted és hirdetted , hogy a művészet örök (ze

nea kadémiai d iplomád erre saj átosa n nagyszerű lehetőséget 

adot t), s a töb bi oly mulandó, el tudtad különíteni a fontosat a 
kevésbé jelentőstől úgy, hogy mind vég ig em ber maradhattá l. 

Kívánj uk, hogy még sok és tarta lmas év várjo n Rád. Vigyáz

zál Magadra , hogy ezá ltal még sokakra vigyáz hassá l. Isten 

éltesse n, Sándor ! 

A FŐIGAZGATÓ ÉS ATYAI BARÁT 

Muszbek Katalin 

Szántó János 

Szubjektív a leírás, mert a szerző 1972 és 1992 közö tt, 2 1 éve t 

do lgozott Eckhardt Sándo r professzo rra l. Szubje ktív, me rt 2 1 
év tapasz talat rendszeri nt va lós értékítéletet ala kít ki. A hossz ú 

idő a latt mind a poz itív, mind a negatív vonáso k kiderülnek . 

Sze rencsése k voltunk , mert a PROFESSZO R-nak nem derül

tek ki nega tív vonása i. Pedig bizo nyára sok gondj a lehetett 

velünk. mert a fe l növekvő generác ió sajá tja a türelmetlen

ségge l páros uló progresszív életfor ma. Sze rencsése k voltunk, 

mert tudása, embe ri természete, türe lme olya n isko lát tere m

tett , amelybe be illesz kedni megt iszte ltetés nek szám ított. em 

em lékszem hangos szóra a 2 1 év alatt , annál több magya rázat
ra, ok i elemzésre, döntéselőkészítésre . 

Már fiata lon is csa k cso dáltuk : minden kihez kedves szó, hasz

nos tanácsok az alapszakmán k elsajátításá ban. Mindig első

sorban a beteg érdeke számított, minden szakmai és tudo
má nyos tevé kenység a beteg érdekében történt . Osztályvezető 

főorvosként a vezetői értekez leteken megta nultuk a pontossá 

got, a demokráciá t, a határozottságot, az ellenőrzést és vissza

kérdezést. 

1 989-tő l helyettese ként közvetle nül figye lhette m meg azt a 

vezető i stílu st, ame ly az Országos On kológ iai Intézet igen 
maga s haza i és külföld i megbecs ülését eredm ényez te. Az első 

találkozás minden regge l 7. 15 és 7.30 között volt a főigaz

gatóságo n. A kötelező szakmai in formác iócse rék közöt t min 

dig volt egy szó a csa ládró l és so kszo r egyéb kérdésről is. 

lések. A sűrű progra m ellenére mi ndenkir e vo lt ideje és tü rel

me, 1 hétnél továb b senki sem várakozott a meg beszé lésre . 

Csa k ez az időbeosztás te tte lehetővé, hogy számos társadalmi 

elfoglaltságá nak (MTA , ETT stb.), nemze tközi köte lezettsé

géne k is elege t tudjon tenni . Ugyanak kor az intézet szem pont

jábó l, a fiatal ko llégák sze mpontjábó l nagyon fontos volt, 

hogy mindig ta lált időt a helyi tudo mányos rendezvé nyeken 

való részvétel re és esz mecse rére (tudományos beszámo lók, 

klinikopato lógia i konferenc iák stb.) . 

Amit tanu ltunk, amit tanul tam, igyekszem hasz nosíta ni. Ne
hezen megy. Megvál tozot t a v ilág. A pontos időbeosztású, ha

tározott vezető, a mindig segítő atya i barát , a nemzetközi hírű 

tudós példaadása sokszor segít a nehéz szituác iók megoldá

sában. De sok mindenben nem vagyok elég BÖ LCS . Ezt is 

meg kellene tan ulnom még Eckhardt Sándor aka démikustó l. 

Bodó Miklós 

ECKHARDT SÁNDOR, A NEMZETKÖZI ONKOLÓGUS 

A Biblia metafo rikus nyelve az „arany a lma ezüs t tálcán" 

képpel írja le a Tarta lom és az azt hordozó Forma viszonyát. 

Eckhardt Sándo r esetébe n karizmatikus személy isége és pá
ratlan soknyel vűsége volt az a „hordozó", ame ly Őt, a szé les

körű onkológia i (és humán) műveltségű (szak)em bert az On

kológ ia nemzetközi hierarc hiáj a csúcsára vitte. 

Halmozva a bibliai képeket, Eckhardt Sándor esetről-esetre 

újrat ermelte a „pünkösd i csodá t": maj dnem mindenkive l a 

maga nyelvé n tudott kapcsolatot tere mteni; nemcsa k az ülés

tere mben, hanem - ami szinte fontosabb , mert gya kran dőlnek 

el ott a játsz mák - a fo lyosói beszé lgetések során is. Mes

terkélet lenségével, közvet lenségéve l, nyíltságáva l, beleérző és 

azonos uló képességével e kapcso latokna k a szemé lyesség 

érze tét tudta adni . Ez nemcsak a nemzet közi onko lóg ia tábor

noka ira és törzstisztje ire igaz, hanem a nemze tköz i porondon 

közlegé nyként debütálókra is; tudott bennük szoro ngásokat és 
gát lásoka t felo ldani, fontosságérzetet kelten i, motivá lni és 

stim ulátni őket. Számosa n egyko ri újoncok , a későbbi tisztek , 

sőt táborno kok is - va llották meg: Eckhardt Sándortó l kaptak 

önbiza lmat, indíttatás t, táv latot; benne tisztel ik ,,fe l fedező

j üket", elind ítój ukat, tutorukat a nemzetköz i pályán. 

Az ülés- vagy tárgyaló termekben akkor is meghatározó, köz

pon ti szerepe t já tszott, ha éppe n nem a középpo ntban ült. Meg 

tudta különböz tetn i a lényegest a lényegtelentő l ; szofisz tikált-

Eckhardt Sándor fő igazgató alape leme a pontosság volt. Min- ságá nál fogva értett a kompl ikált és a konfúzus egyszerűvé és 

den megbeszé lés, érte kez let pontosa n kezdődött. A nap iren- egyértelművé tételéhez; az egy másna k feszü lő vagy éppen 

dek (a pontos és gon dos előkészítés miatt) időben befeje- ütköző álláspon tok (sőt indulato k) összebék ítéséhez, az elv i 

ződtek. Naptára tele volt, 10- 30 percenként váltották egymást megal kuvás nélkül i kompromi sszumok kimunká lásá hoz , a 

vendége i. Sokszor este 6- 7 óráig tartottak eze k a megbeszé- konszenzustere mtéshez. Egy-egy megszó la lásáva l verejtéke-
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sen fe lépített kártyavárakat döntött össze , és a me go ldás felé 

mutatott utat. Gyakran kiut at is. M indezt a legszé lesebb sza k

mai- tudomá nyos skálán tudta tenni , mert Benne a részis

meretek Látássá szin tetizá lódtak. 

Páratl an ismertséget és e lismertséget könyve lhet e l; ennek 

igazi dimen zióit csak érzéke lteti, nem igazán fejez i ki a meg

szám lálhatatlanul sok vezető szak mai testületben vise lt tény

leges tisztsége és tiszteletbeli tagsága. (A ki ezek le l társzerű 

felsoro lásá t sze retné olvasn i, a Magyar Onkológia 1997. évi 

41 . számá nak 9. és 10. olda lán megtalálja.) 

Szemé lyesen szó lva , a nemzetköz i közegben mozgó magyar 

embe r számára az a té ny, hogy „gyö kere i" Eckhardt Sándoré

va l azo nos földben vannak, könnyűvé tette önazo nossága, ma 

gya r vo lta nem mindi g könnyű vál la lását. K öszö net é11e! 

Döbrőssy Lajos 

A fentieket o lvasva úgy érze m, hogy csak ismétel ni tudom a 

köszöntő szavaka t abban a remé nyben , hogy a bennük rejlő 

üzenet tovább adód ik és táptalajra talá l. em hiszem , hog y 
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van lelket melengetőbben köszön tés , mint az ünn epel t ars 

poet icájá nak közve títése. Mindn yáj an, aki k a daganatok tudo

mánya felé fordu ltunk és ezt a gö röngyös utat já ,j uk, erőt és 

segí tséget mer ítün k ebből a hit va llásbó l, és néha tudtunk nél

kül is hirde tjü k azt , ami Eckha rdt Sándor ars poeticájából ben

nünk is meg izmoso dott. 

Újonc ként a számom ra új pá lyán a vi lágot jártam, és nem kis 

büszkeségge l tö ltött e l, hogy a kérdező szá már a „hon nan 

jö vö k?" az Or szágos Onko lógiai Intézet , amel y Eck hardt Sán

do r nevével azo nosult, nem volt ismeret len. Ajá n lás és útlevél 

vo lt azok közül a fa lak közül elindulni, ame lyek akk or teste t 

öltöt tek és nemzet köz i fényben megv illantak. Az „Eck hardt 

Intéze t" mindenütt ismert vo lt. Azóta sok idő telt el, és ha 

ese tleg elmondhatom , hogy elj utottam egy molekulány ira a 

nemzet közi vizeke n, akkor azt is meg ke ll val lanom. hogy az 

atomok Eckhardt Sándor hoz is visszaé rnek. Köszö nve keze m 

irányító meg fogá sát, kívánok a szerkesztőség és a magam 

nevében jó egészséget, sok, hosszú és dolgos évet, bé kés, nyu

godt vi lágo t, és sike rt a „daga nat-kór" megfékezésé hez, a 

daga natos beteg gyógy ításá hoz. 

Bősze Péter 
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