
ECKHARDT SÁNDOR

Válasz a Vigilia körkérdésére

Sík Sándor gondolatai tudatosították bennem azt, hogy életem "virrasztás": éj
jel-nappal őrködöm a rákos betegek álmain. Ezek az álmok az élet és a halál
mezsgyéjén lépegető emberek álmai. Nekem, mint onkológusnak az a feladatom,
hogy a beteg emberek ezen az ösvényen sohase tévedjenek el, ne lépjenek félre és
lépésük mindig kellő távolságú legyen. Ez a virrasztás lelki és intellektuális érte- .
lemben egyaránt kötelességem.

Babits értelmezésében ez a kötelesség egyúttal az "írástudó felelőssége" is. Va
lóban úgy vélem, hogy nem elégséges csak a betegek feletti "őrködés",hanem részt
kell venni szellemi aktivitással, etikus magatartással, példa mutatásával az "őrkö

dés" felelősségénekelterjesztésében is. Ezért oktatunk medikusokat, szakorvos-je
lölteket és gyakorló orvosokat arra, hogy holisztikus szemlélettel végezzék gyógyí
tó tevékenységüket. Tanítjuk, hogy betegeinknek teste és lelke van, s ezek kettős

minőségű egységben egészítik ki egymást. Mi az egész embert gyógyítjuk annak
minden kételyévei és hitével, bánatával és örömével, szorongásával és önbizal
mával. Azt is kérjük tőle, hogy személyesen vegyen részt ebben a gyógyítási fo
lyamatban.

Az Újszövetség gyönyörűenpéldázza, hogya kitaszítottak, a bénák, a leprások
vagy a vérfolyásosak meggyógyulnak, ha hisznek a krisztusi tanításban. Nem hol
mi bűvölet, hanem saját hitbeli megtérésük segíti őket ebben. Éppen ezért meggyő
ződésem,hogya keresztény kultúra a gyógyítás oldalán áll. Kétarcú, mivel viseli
az irgalmas szamaritánus gyógyító felelősségétés ugyanakkor a beteg ember lélek
beli megújítására is törekszik.

Az emberi élet értelme-s és még inkább értéke - korunkban válságba sodródott.
Jól ismerjük a történelem legújabb fejezeteiből,hogy milyen vállvonogatás kíséri a
gyilkosságokat - és a tömeges népirtások szintén bizonyítják, hogy létünk értel
mét a földgolyó egyes területein nem mindenütt tisztelik. A keresztény kultúra
tanítása, a "szeresd felebarátodat, mint tenmagadat" azonban alapja annak a vi
lágnézetnek, amelyet valamennyien magunkévá tettünk s betegeink felé közvetí
tünk. Csak a cselekvő, testi-lelki gyógyulásában hívő ember az, aki igazán meg
gyógyul.

A Vigilia körkérdésére e válaszokat talán kissé szegényesen, de életszerűenés
szívesen válaszoltam meg, hiszen néhai Édesapám, aki a szellemtudományok jeles
birtokosa volt, nálam lényegesen mélyebb alapossággal volt igazi munkatársa e
lapnak. Saját nézeteim más munkaterületen alakultak ki, de nagymértékben tükrö
zik az Ó szellemiségét.
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