In memoriam Beszny6k lstvain
Csillaghullls volt az Orsz6gos Onkol6giai Int6zetben illetve a magyar onkol6gi6ban.
Gyenes Gydrgy, Sugdr J6nos, Ndmeth Gycirgy 6s Eckhardt Sdndor professzorok ut6n az
tircikl€tbe t6vozott Beszny6k Istv6n professzor.

Besznyrik Istvdn 193'1. okt6ber 3O-an sziiletett Egerben. 1950-ben kezdte meg
egyetemi tanulm:inyait a Budapesti OrvostudomriLnyi Egyetemen, ahol 1956-ban summa cum

laude diplomi2ott.

A kor elv6r6srinak meglblekien, azaz Jo orvos nem lehet az, aki a
"

k6rbonctanban alapos jdrtassdggal nem rendelkezik.", mdr egyetemi hallgat6kdnt az L szitmi

K6rbonctani ds Kis6rletes Rdkkutat6 lnt6zetben dolgozott, majd tett patol6gusi szakvizsg6t
1959-ben. Krompecher Odrin professzor <irrjkbecsii teztset igazolva

a k6rbonctan magas

szintii ismerete meghat6rz6 volt Beszny6k Istv6n professzor p6ld6tlanul sikeres szakmai
dletftj6ban, komplex, multidiszcipliniiris, "tumorbiol6giai" gondolkoddsiban, ami alkalmassa

tette, hogy koriit megel6zve az riltaldnos sebdszeti, mechanikus szeml6leten trilldpve,
korszerr.i, bio16giai szemldletri onkol6giai sebdszet hazai megteremt<ijiv6 vriljon. Prof'esszor

a

ir

1960-t6l a IV. szrimri Sebdszeti Klinik6n dolgozott, ahol 1963-ban dltaliinos sebdszeti, rnajd
1967

-ben mellkassebdszeti szakvizsgdt tett. 1969-ben v6dte meg az orvostudomdnyok

kandid6tusi, 1982-ben akad6miai doktori 6rtekez6s6t. Eckhardt Siindor professzor
meghivdsrira 1977 -ben elhagyta a Semmelweis Orvostudom6nyi Egyetemet (SOTE) ds az
Orsz6gos Onkol6giai Int6zetben 1OOI1 az Altalanos es Mellkassebds zeti Oszlirly vezetisdt

viilalta el, amit t<ibb mint kdt dvtizeden rit sikerrel fol)'tatott a r6kbetegek 6s az intlzel javdra.
iskolateremt<ikent

az

egesz magyar seb6szet sziLmAra, amit

j6l

bizonyit, hogy sz6mos

tanitvdnya kdsSbb tanszekvezet6 egyetemi taniirk6nt illetve oszttilyvezet6 f6orvoskint
k6pesek voltak
prof'esszor

ir

a

hazai daganatseb6szetet nemzetkdzi szinvonalra emelni. Beszny6k

1984-1992 kdz.ott az OOI klinikai igazgat6i tiszt6t is betoltcitte.

A mindennapi klinikai munka mellett, a vil6g meghataroz6 onkol6giai centrumainak

rij

sebdszi

kisdrletes sebdszet alapvet6 elem6t

k6pezte

tendenciiiit kcivetve, az onkol6giai kutatiisokban val6 rdszv6tel, valamint az

technik6k meghonosit6Lsa illetve

a

tev6kenys6g6nek (pl. daganatellenes szerek klinikai vizsgSlatai, kisdrletes vesekonzerv6l6s,
transzplant6ci6). Kiemelendok az emlorak 6s a rnellkassebiszet teriilet6n el611 eredm6nyei. O
vezette be az eml6megtart6 miitdteket a hazai gyakorlatba, ami a 80-as 6vekt6l honfit6rsaink

Iizezrei szittr:.ira tette lehet6ve a n6iess6g szimb6lum6t jelent6 szerv megtart.lsiit adjuviins
sugilrterripia alkalmaziisiival. A szellem 6s manuiilitds <itvriz6d6sdt
t6rsas6s6g6ba olyan nevek tartoztak,

j6l

5rz€keltett, hogy bar6ti

mint Umberto Veronesi professzor, vagy a tdbb nyelvre

forditou A Mediastinum tumorai 6s pseudotttmora cimii alapmil szerkesztStiirsai Szende Bdla

professzor

6s Lapis Kdroly

akaddmikus. Napjaink olvas6ja sz|m|ra

eredm6nyek felsoroliisa mellett,

az cmberi arc

a

tudom6nyos

bemutat6siira tal6n alkalmas Veronesi

professzomak budai otthondban tett letogatdsa sordn, a "teraszr6l leejtett Herendi levesest6l"

vid6m anekd6trija, emldkeztetve minket Professzor Ur kiviil6 intellekturilis humoriira, kitrin6
el6ad6i kdpess6gdre 6s t6rsas6gi szem6lyisdg6re, a tiszteletet parancsol6, de egyben szerethet6
"sebdszre". Besznydk Istviin prof'esszor sokat dolgozott, ttjbb mint hiuomszfn tudomiinyos

publikrici6, kdztiik olyan foly6iratokban mint a 'lhe New England Journal of Medicine, ami
Professzor

Ur kedvelt mond6sa szerint "Nem a Turf J6sporttal foglalkoz6-

magazin"),

valamint tizenh6rom kdnyv illetve konyvl'ejezet szerzoje vagy t6rsszerz6jej magyar 6s angol
nyelven, amelyek kdziil kiemelendo az 1997 -ben a Medicina Kiad6 gondoz6s6ban megjelent
Sebdszeli onkol6gia.

Gyakorl6 orvosi tev6kenysdge mellett lanitott is, 1986-ban a SOTE cimzetes egyetemi

tanhrin| fogadta, majd 1988-ban az Orvostovabbkdpz<i Egyetem klinikai onkol6gia
tanszdk6nek egyetemi taniira lett. 1993-ban, az egyetem Haynal Imre Eg6szs6gtudom6nyi
Egyetemm6 tdrt6nt 6talakitiisa utdn a tansz6k vezet6s6vel is megbiztdk. 2001-ben professor
emeritusi cimet kapott. Beszny6k IstvAn a Magyar Tudom6nyos Akad6mia (MTA) II. Szrimt

Doktori BizottsAg6nak ds a Klinikai II. Mtitdti Tudomiinyos Bizottsiignak lett tagia, ut6bbinak
kds6bb elnctke. 1998-ban megvrilasztottdk az

MTA levelez6, 2004-ben pedig

rendes tagj6v6.

Akad6miai tiszts6gei mellett tizenegy 6ven kereszttil (1979-1990) a Magyar Onkol6gusok
Tiirsasiiga f6titkdra, 1989-1995 kdzcitt a Magyar Sebisz Tiirsas6g,

Szakmai Koll6gium elndke,

I 996- I

bizotts6giinak vezet<ije. Professzor

l99l

2000 ktiz<itt a Sebdsz

998 kcizcitt a Magyar Orvosi Kamara

[Jr

szdmos tudom6nyos

6s

oktatiisi

szakmai foly6irat

szerkesztobizottsegenak tagia, minl'. Acta Chirurgica Auslriaca. Brilish ,lournal of Surgery,
European Journal ofSurgical Oncology, Saminars in Surgical Oncolog't es The Breasl.

civil t6rsadalom

sziimos

dijjal igyekezett elismerni: Markusovszky-dij (1963, 1989), Balassa-eml6kdrem

(1989),

Munkriss6grit a magyar 6s a nemzetkcizi szakmai-. illetve

Krompecher-emldkdrem

(

1989), Markhot-eml6k6rem ( 1989),

A

Magyar Kdztdrsas6gi

Erdemrend tiszti fokozata (1995), Pro Pathologia Emldkdrem (1997), Szab6 Gyrirgy-dij

(1999, Hemingway Alapitv6ny), Genersich-dij (1999), Szent-Gydrgyi Albeft-dij (2001),
Szdchenyi-dij (2002), AMagyar Kriztiirsasdgi Erdemrend k<izdpkeresztje (201l).

A kiemelked6 dletrit minden tdnydnek felsoroldsdn tril a leghitelesebb, a legigazabb
"6rdks6ge", szeretett fi5nak, -aki maga is kiv6l6 gyakorl6 onkol6gus seb6sz-, megnyugtat6
szavai:

" Drriga 6desap6m, Prof. Dr. Besznyrik Istvrin, A Magyar

Seb6sz Trirsasrig kor6bbi

elndke 2017.11.07-dn 6let6nek 87. 6v6ben, otthon6ban csdndben, drdke elaludt. Hosszri,
boldog, teljes 6letet dlt. Nyugodjon b6kdbenl"

Nyugodjon b6k6ben Professzor Ur, minket pedig segitsen a J6isten az emldkez6sben
6s szakmai drdks6g6nek

mdlt6 folytatds6ban.

Beszny6k Istviint az Orsz6gos Onkol6giai Int6zet saj6t halottjanak tekinti.
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K6sler Mikl6s

